
 

 
أليو  بينارد رئيس مجلس اإليكاو أولوموياب (وسط الصورةالدكتورة تاتيانا أنودينا ) لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلةرئيسة رحب ت  

 .باكو بأذربيجانفي المعقودة ، الدورة الخامسة والثالثين للمجلس المشترك بين الدول المعني بالطيران واستخدام المجال الجويفي  (اليمين)الثاني من 

خالل الدورة الخامسة والثالثين للمجلس المشترك بين  مزيد من التعاون اإلقليمي إقامة اإليكاو عشج  ت  
 في باكو  المعقودةالدول المعني بالطيران واستخدام المجال الجوي، 

بينارد  أولومويا ، الدكتور(اإليكاومنظمة الطيران المدني الدولي ) رئيس مجلس استغل - 2015أكتوبر  28ال، ـمونتري
للمجلس المشترك بين الدول المعني بالطيران واستخدام في الدورة الخامسة والثالثين  منذ فترة قريبة، فرصة إلقاء كلمته ليو،أ

والمنظمات  مزيد من التعاون بين الدول ضرورة إقامةعلى  للتشديدأذربيجان، بالمجال الجوي، التي عقدت في باكو 
 النقل الجوي.ي مجال فوتجديد االلتزام ببناء القدرات  اإلقليمية

ذ  ، وهي خطط تم المالحة الجوية لسالمة الطيران وعمليات العالمية اإليكاوخطط الضوء على قيمة الرئيس أليو ط سل  وا 
د ، أك  2030بحلول عام  سيتضاعف قطاع النقل الجويأن حجم  التوقعات تشير إلى، فضال عن حقيقة أن تنقيحها مؤخرا  

ضمان  الرحالت والركاب معأعداد إدارة هذا التوسع في سيتمثل في لطيران العالمي سيواجهه االذي أن "التحدي األول 
أو  ستراتيجيةاالولوية األ ذات اإليكاومن مجاالت كل مجال بالحفاظ على مستويات األداء الحالية المتعلقة و  سالمة الطيران

 ".االرتقاء بهذه المستويات

ة بناء على دعوة من رئيس لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلة اجتماع في كلمةليو أألقى الرئيس و 
. أنوديناتاتيانا  ة، الدكتور المذكورة اللجنة، ورئيسة لمجلس المشترك بين الدول المعني بالطيران واستخدام المجال الجويا

ومنهم خبراء من  ،أوروبا الشرقيةفي  الخبراء وكبار مسؤولي الطيران المدني جمهور أمام ،دشد  لي  الفرصة  واغتنم أيضا هذه
في ، المقرر عقده منتدى اإليكاو العالمي للطيرانأن  على ،لمجلس المشترك بين الدولالمنطقة الفرعية للدول األعضاء في ا

فهم  وللمنظمات اإلقليمية لدول العالمتيح ت  مية األه بالغة فرصة كونيس ،الحالي نوفمبر 25إلى  23 الفترة الممتدة من
التي أهداف التنمية المستدامة  سعيا  إلى تحقيق استغاللهاوالشروع في  تنمية الطيران المدنيالتي ستشهدها جديدة الحقبة ال

 ألمم المتحدة.حددتها ا

  



 

ذ تحدث الرئيس أليو في افتتاح الدورة، شد   المعني بالطيران واستخدام المجال  لمجلس المشترك بين الدولد على أن "اوا 
سعيا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية  لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلةو  الجوي

مثيرة لإلعجاب في تطبيق المبادئ األساسية للتعاون إلى صون وتعزيز روح التعاون فيما بين الدول، مع تحقيق نتائج 
 لذي يمثل أولوية من أهم أولويات اإليكاو".اإلقليمي، ا

 ضمان أن فيللمساعدة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"  برنامجتنفيذ على الوقت الراهن في  اإليكاو بتنك  " :وعلق قائال  
، تنفيذا  فعاال   يكاووالتوصيات الدولية الصادرة عن اإللقواعد التنفيذ  الالزمةجميع الدول القدرات األساسية  تكون لدى

ي ن"ولذا فإن: وأضاف قائال  ". خيرات كثيرة تنطوي علىاقتصادية  هذا النمو من ثمار يجلبهما قد جني من بالتالي التمكن و 
منتدى اإليكاو في  المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلةلجنة الطيران  آمل بكثير من التفاؤل أن تنضم إلينا

 لدول األعضاء فيها."إلى ا "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة  فوائد نقلدور هام في ب تضطلع وأن، العالمي للطيران

 المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلةلجنة الطيران أنودينا قائلة: "إن من دواعي سرورنا البالغ في  الدكتورةوأكدت 
د التركيز على تطوير الطيران يمباشرة من تجد منطقتنا دولستفيد ست"وأضافت قائلة: . "إليكاولهذه المبادرة الهامة أن ندعم 

في المستقبل تحقيق تلك األهداف  على ة هذه الدولخطوات هامة اليوم لمساعد اإليكاوتخطو ، و فيه المدني واالستثمار
 ."القريب

أنه ال ه الدورة، تفاءلت بمالحظة : "بعد أن درست جدول أعمال المجلس المشترك بين الدول لهذوختاما ، قال الرئيس أليو
االنطالق يمكن مشتركا  بيننا  جدا   متينا   أساسا   هناك بالتالي يكاو، وأنمع األهداف االستراتيجية لإل متسقا  كل االتساقيزال 
 ".تكثيف تعاوننا في األشهر والسنوات المقبلة واصلةممنه ل
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___________________________________________________________________________ 
 مالحظات أساسية للمحررين:

  المزيد عن أهداف اإليكاو لتطوير قطاع الطيران وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
___________________________________________________________________________  
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