
 

 مبادرةمن رئيس المجلس أليو يشدد على أهداف االيكاو 
 ثناء زيارته لمدغشقر وجزر القمروراء الركب" أ عدم ترك أي بلد"

 
أليو إلى مدغشقر وجزر القمر، اجتمع رئيس المجلس بكبار المسؤولين  بيناردألومويا  الدكتوراألخيرة التي قام بها رئيس مجلس االيكاو  ةأثناء الزيار 

تنفيذ القواعد القياسية الدولية التي  علىوالتي ترمي إلى مساعدة الدول المنظمة التي بدأتها " وراء الركب"عدم ترك أي بلد الحكوميين للترويج لحملة 
الجديدة وضعتها الوكالة التابعة لألمم المتحدة. إلى اليسار السيدة بهيات ماسوندي، وزيرة البريد واالتصاالت الالسلكية وتشجيع التكنولوجيات 

 أليو، وسعادة السيد هيري بينارديد ألومويا التصاالت، والمسؤولة عن النقل والسياحة في جزر القمر، ورئيس مجلس االيكاو السللمعلومات وا
الحسن،  اليالعبد  والسيدالطاقة والبنى التحتية،  لشؤون التحاد األفريقياراجاوناريمامبيانينا، رئيس مدغشقر، وسعادة الدكتورة إلهام إبراهيم، مفوضة 

 .أليو يصافح سعادة الدكتور إكيليلو دونيني، رئيس اتحاد جزر القمر وٕالى اليمين الرئيس .(أفكاك) للطيران المدني اللجنة األفريقيةرئيس 
 

 مم المتحدة من أجل تعزيز تطبيق قواعد الطيران الدوليلأل التابعة لهيئةل الجاريةالحملة  في إطار – ١٥/٤/٢٠١٥، ليامونتر
بزيارة لدولتي  أليو، بيناردرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، الدكتور ألومويا مؤخرًا قام ، في العالم أجمع القياسية

كاملة الستفادة اال تحقيقالمنظمة بمساعدتهما على  التزامإلعادة التأكيد على مدغشقر وجزر القمر بإقليم أفريقيا والمحيط الهندي 
 .قةوالموثو من خدمات الطيران الدولي اآلمنة 

جتمع الرئيس أليو برئيس اتحاد جزر القمر، سعادة الدكتور امارس، فقد  ٣١إلى  ٢٨زيارة لجزر القمر في الفترة من الوأثناء 
تنفيذ خطة عمل االيكاو الخاصة بجزر القمر  فيوكبار المسؤولين الحكوميين الستعراض التقدم المحرز  ،إكيليلو دونيني

. وركزت المناقشات على سبل وطرق ٢٠١٢أهداف أبوجا للسالمة التي اعتمدها المؤتمر الوزاري األفريقي في عام  وتحقيق
لتشجيع النقل الجوي والسياحة في  "جزيرة فانيال"تعزيز قدرات الدولة لإلشراف على السالمة واألمن ودعم االيكاو التام لمبادرة 

 إقليم أفريقيا والمحيط الهادئ.

"مما يحظى بأسمى درجات األولوية بالنسبة لمنظمتنا هو مساعدة الدول األعضاء أقصى مساعدة ممكنة  :رئيس قائالوشدد ال
بين  ن اتفاق خدمات اإلدارة المبرم مؤخراً إ و " ". وأضاف قائًال:تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاول

على مواصلة  قوياً  تشجيعاً جزر القمر شجع إٔانني مساعدة كبيرة في تحقيق هذا الهدف و اتحاد جزر القمر وااليكاو سيساعد 
 للطيران المدني لإلشراف عليه."فعالة مناسب للطيران المدني وٕانشاء هيئة مستقلة ال التشريعالعمل لسّن 
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في أفريقيا لنقل الجوي لالمستدامة مية تنالالخاص بجتماع االحضور لوقبل زيارة الرئيس أليو إلى جزر القمر، فقد زار مدغشقر 

اجتماع الحق مع رئيس  خالللرئيس أليو وأثنى امخض هذا االجتماع عن اعتماد إعالن جديد، تمارس. و  ٢٧إلى  ٢٥من 
، على التقدم الذي أحرزه البلد فيما يتعلق بتنفيذ القواعد والتوصيات هيري راجاوناريمامبيانيناجمهورية مدغشقر، سعادة السيد 

 أهداف أبوجا. تحقيقالدولية وفي 

من خالل برنامج صندوق سالمة  أنشطة تعبئة األموالتنسيق للمدغشقر  دعم الذي نقدمه حالياً الوشدد الرئيس أليو على "أن 
استطرد قائًال: و ". غشقر لإلشراف على سالمة الطيرانتعزيز قدرات مدفي  سيكون حاسماً  (SAFE Fund) الطيران التابع لاليكاو

 بفضل توسيع نطاقاآلن  بما يتحقق من تقدموأنني أرحب  الطيران الدولي بواسطة العمل معاً عالم ننا نحقق أفضل نتائجنا في أ"
 ."فريقيا والمحيط الهندي االيكاو ألالشراكة والتعاون في إقليم 

جوالت  وباإلضافة إلى االجتماعات الرفيعة المستوى التي عقدها الرئيس أليو، فقد شملت الزيارة التي قام بها الرئيس أليو أيضاً 
 ،طار إفاتو الدوليمدغشقر للصيانة الجوية بمفي مدغشقر زار الرئيس أليو مركز فلمرافق المطارات والمالحة الجوية المحلية. 

 بمطار األمير سعيد إبراهيم الدولي في موروني. حالياً الجاري جزر القمر مشروع التوسيع والتحديث  أثناء تواجده فيوزار 
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   :مصادر للناشرين
 بلد وراء الركب" موقع االيكاو لمبادرة "عدم ترك أي -
 السالمةب المرتبطةخطة عمل االيكاو لمساعدة الدول بشأن التحديات  -
 صندوق سالمة الطيران التابع لاليكاوبرنامج  -
 نقل الجوي في أفريقيامستدامة للتنمية الللإعالن مدغشقر  -
 

  :لالتصال
tcommunications@icao.in 
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