
 

لجنة الطيران يسار( ورئيسة ال)الثاني من أليو  بينارد أولومويا رئيس جمهورية أذربيجان، فخامة السيد إلهام علييف )وسط الصورة( ورئيس مجلس اإليكاو الدكتور
لى جانبهم يمين(الالدكتورة تاتيانا أنودينا )الثانية من  حكومات كمنولث الدول المستقلةالمشتركة بين  رئيس الخطوط الجوية اآلذرية، السيد  (يسارالفي أقصى )، وا 

 )في أقصى اليمين(. األطلسي السيد لويس فونسيكا دي ألمايدا وشمال ألوروبا ، ومدير مكتب اإليكاو اإلقليميأسكيروفجهنغير 

 بناء القدرات في مجال الطيران مع الرئيس اآلذري علييفمسائل أليو يبحث رئيس مجلس اإليكاو 
رئيس أليو،  بينارد أولوموياالدكتور ، (اإليكاومنظمة الطيران المدني الدولي )التقى رئيس مجلس  -28/10/2015 ال،ـمونتري

لمجلس المشترك بين الدول وحضر االجتماع رئيس ا الماضي.جمهورية أذربيجان، فخامة السيد إلهام علييف، نهاية األسبوع 
 تاتيانا الدكتورة المستقلة الدول كمنولث حكومات بين المشتركة الطيران لجنةورئيسة  المعني بالطيران واستخدام المجال الجوي

 .أنودينا

للبنى األساسية وتحديث شبكة المطارات ر استثمارات ضخمة يتسخفي  قيادة أذربيجانالجهود التي تبذلها بوأشاد رئيس المجلس 
أمور تدعم تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في كلها ، و في مجال الطيران المالحة الجوية، وتوفير مرافق التدريبنظام و 

  هذا البلد.

مشجعًا لسالمة واألمن في مجال الطيران، ل ةالفعال خالل مواصلة بناء القدرات والمراقبةعلى استدامة هذه الجهود من  وحث  
د بمواصلة التعاون الوثيق بين وتعه   ،تدريب العاملين في مجال الطيران يشملأذربيجان على التعاون مع سائر الدول، بما 

على غلب تإلى الترمي مشاريع تنفيذ المستقلة في  الدول كمنولث حكومات بين المشتركة الطيران اإليكاو وأذربيجان ولجنة
 الطيران المدني.مجال لتحديات في ا

عقد ونصف إن قطاع الطيران مقبل على مضاعفة أعداد الرحالت الجوية وأعداد المسافرين جوا في " :د الرئيس أليو قائالوشد  
ما تقدمه أهمية مدى أن تبدأ الدول في أقرب وقت ممكن وعلى أعلى المستويات في اإلقرار ب ولذا ال بدمن اآلن، عقد 

 في تحقيق االزدهار لمواطنيها وقطاع األعمال فيها". من إسهام النقل الجويتنمية الستثمارات في ا

والتقى رئيس المجلس أليو الرئيس علييف خالل الزيارة التي يجريها إلى أذربيجان لحضور الدورة الخامسة والثالثين للمجلس 
مواضيع تطوير قطاع الطيران باألولوية في  وحظيت الجوي، في باكو.المشترك بين الدول المعني بالطيران واستخدام المجال 

جدول أعمال زيارة رئيس المجلس، انسجاما مع برنامج اإليكاو بشأن "عدم ترك أي بلد وراء الركب" والجهود المستمرة التي 
لتوصيات الدولية في الطيران على تنفيذ القواعد وافعالية الطيران المدني لتحسين المتخصصة في تبذلها وكالة األمم المتحدة 

 الصعيد العالمي.



وهو حدث بارز سيشارك فيه الوزراء وكبار المسؤولين  نوفمبر،وقت الحق من شهر م اإليكاو منتدى عالميا للطيران في وستنظ  
تحديث المطارات والبنى األساسية للمالحة في اإلنفاق اإلنمائي التعجيل في بدء من الجهات المانحة واإلنمائية للمساعدة على 

 السالمة واألمن في مجال الطيران. مراقبةالجوية وقدرات 

كل يجب أن تفي به قطاع طيران مدني يتسم باألمان والكفاءة والموثوقية يعد شرطا أساسيا  امتالكإن " :قائال د الدكتور أليووأك  
يوفرها نمو النقل "لكي يتسنى لها جني المنافع المستدامة التي ]...[  الحديث"دولة ترغب في المشاركة في االقتصاد العالمي 

اآلثار ب واالنتفاعودخول األسواق الخارجية، الخارجية  والخدمات السلعتعزيز قطاع السياحة والحصول على  الجوي من خالل
 األخرى من حيث االزدهار المحلي واإلقليمي". الكثيرة اإليجابية

المشترك بين الدول المعني  للمجلس الخامسة والثالثين الدورة عقد أهمية على نفسه الوقت في علييفربيجان أذ رئيس وشدد
 وذكرىسبعين عاما على إنشاء اإليكاو، التي حلت مؤخرا،  مرور لذكرى مكرسةال باكو، في ،بالطيران واستخدام المجال الجوي

 للمجلس التنفيذية الهيئة تمثل التي المستقلة، الدول كمنولث حكومات بين المشتركة الطيران لجنةعامًا على إنشاء  25مرور 
 .المشترك بين الدول المعني بالطيران واستخدام المجال الجوي
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 للمحررين:مالحظات أساسية 
  المزيد عن أهداف اإليكاو لتطوير قطاع الطيران و أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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