
 

 
أليو (الثاني من  بينارد أكينو الثالث (وسط الصورة)، مع رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بنينيورئيس جمهورية الفلبين، فخامة السيد 

لسيد أرون ميشرا، مدير وا ،)أقصى اليسارجوزيف إيميليو أبايا (السيد  معاليوزير النقل والمواصالت في الفلبين، ). وقد انضم إليهما كل من اليسار
(في أقصى  الفريق وليام هوتشكيس ،في الفلبين ) والمدير العام لهيئة الطيران المدنياليمين(الثاني من المكتب اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ 

 اليمين).
 

 ؤكد التزام اإليكاو بالتعاون مع الفلبين في مجال الطيران المدنيأليو يرئيس مجلس اإليكاو 

هذا أليو،  بينارد أولوموياالدكتور ، )اإليكاومنظمة الطيران المدني الدولي (رئيس مجلس قام  -٣٠/١٠/٢٠١٥ ال،ـمونتري
في اآلونة  ِذله وحكومته على كل ما بُ أنهو  الفلبين،رئيس جمهورية أكينو الثالث،  بنينيوفخامة السيد لغير رسمية زيارة ب األسبوع

 .لتعزيز سالمة الطيران المدني وتحسين مستوى المراقبة التنظيميةكبيرة األخيرة من جهود 

المدير السيد جوزيف إيميليو أبايا، و  معاليقد انضم إلى الرئيس أكينو في هذه المناسبة وزير النقل والمواصالت في الفلبين، و 
السيد بناقشته خالل ممصحوبًا  ،رئيس المجلس، السيد أليو كانالفريق وليام هوتشكيس. و في الفلبين العام لهيئة الطيران المدني 

  .أرون ميشرا، مدير المكتب اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ

من أجل توطيد يكاو إلالحالي لنداء لالكامل له مع رئيس المجلس السيد أليو، عن دعمه تاباحثأعرب الرئيس أكينو، خالل مو 
"عدم ترك أي بلد  مبادرة هدافأل اً تحقيق اإلقليمي وشبه قليميعلى المستويين اإل ادئاله والمحيطآسيا  إقليم في عاونالتأواصر 

 .لوكالة التابعة لألمم المتحدة والمتخصصة في مجال الطيراناهذه ب الخاصة" وراء الركب

اإليكاو بمواصلة العمل مع هيئة الطيران المدني في الفلبين وتقديم ما يلزم من مساعدة لزيادة  تعهدأليو قائًال: "تد الرئيس وشدّ 
الحركة الجوية". ومضى يقول:  مجال في مؤخراً هذا البلد الذي شهده  هائلتحسين نظم مراقبة السالمة، السيما في ضوء النمو ال

لطيران، لاإليكاو العالمي منتدى انعقاد أحد المسؤولين من الفلبين بمناسبة أواخر شهر نوفمبر في  ينضم إليناأن "إننا نتطلع إلى 
تحسين الطاقة االستيعابية للطيران ونوّضح لاالستثمارات حجم لجميع الدول والشركاء اإلنمائيين الحاجة إلى زيادة برز حيث سنُ 

 ."هذا المجالفي باالستثمار  التزمتإن فوائد ما ستجنيه الدول من 
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 للمحررين:مالحظات أساسية 
  المزيد عن أهداف اإليكاو لتطوير قطاع الطيران و أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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