
 

 
نضم إليهما مدير عام وقد انارد أليو (في الوسط إلى اليسار)، واألمينة العامة، د. فانغ ليو (إلى اليسار)، يرئيس مجلس االيكاو، د. أولومويا ب

د لويس الطيران المدني الفرنسي، السيد باتريك غانديل (في الوسط إلى اليمين)، والمدير اإلقليمي لمكتب االيكاو ألوروبا وشمال األطلسي، السي
لمكتب فال بالعيد السبعين من المسؤولين الحكوميين والشخصيات في مجال النقل الجوي في باريس لالحت وحشدفونسيكا دي ألميدا (إلى اليمين)، 

 .االيكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلسي
 

 يحتفلألوروبا وشمال األطلسي  اإلقليمي يكاواإلمكتب 
 إلى الدول المقّدمة بسبعين سنة من المساعدة

أليو، واألمينة العامة، د. فانغ ليو، ومدير  ناردياحتفل رئيس مجلس االيكاو، د. أولومويا ب – ١٢/٧/٢٠١٦، وباريس ليامونتر
الضيوف الممثلين للحكومة ولقطاع الطيران في باريس عام الطيران المدني الفرنسي، السيد باتريك غانديل، والمئات من 

طيران من والتنمية المستدامة للبالمساهمات الكبرى التي ُقّدمت خالل السنوات السبعين الماضية في مجاالت السالمة واأل
 المدني، باسم مكتب االيكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلسي.

نارد أليو، أّنه "مسرور جدا لعودتي إلى باريس، ال سيما في هذه المناسبة يوقد صّرح رئيس مجلس االيكاو، د. أولومويا ب
للطيران المدني الدولي". وأضاف: "يخدم  السعيدة والمهمة لالحتفال بالعيد السبعين لهذا المكتب الذي ما فتئ يقّدم خدمة تاريخية

العطاء المستمر وااللتزام  لوالإنجاز هذا التفويض بالغ األهمية مكنه لما أدولة، و  ٥٦مكتب االيكاو في باريس ما ال يقل عن 
 الثابت من جانب حكومة فرنسا لضمان فعالية عملياته".

، د. فانغ ليو، أمام الشخصيات المجتمعة، على الجهود التي تبذلها االيكاو لتعزيز شّددت األمينة العامة لاليكاومن ناحيتها، و 
ال لقواعد االيكاو القياسية وسياساتها، ولرفع التحديات الجديدة موارد مكاتبها اإلقليمية كافة من أجل تحسين دعم التطبيق الفعّ 

ز مسؤوليات مكاتبنا اإلقليمية ومساءلتها، السيما فيما يخص والنهوض بالمسؤوليات التي تواجهها. وأّكدت أّنه "من خالل تعزي
طريقة تواصلها وتنسيقها المباشر مع الدول، يمكن لاليكاو أن تكفل بصورة فضلى سالسة التنسيق التنظيمي على الصعيدين 

ت والترويج لبمادراتنا تحت العالمي واإلقليمي. كما تساعد هذه العملية أيضا على حشد اإلرادة السياسية الالزمة لبناء القدرا
 وتطبيقها". عدم ترك أي بلد وراء الركبشعار 
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طائرة  للتقّدم التكنولوجي نحو أو ل اآلمنة دارةاإلقد لعب مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلسي دورا محوريا في و 
أساسي في إرساء التعاون األوروبي الفعال نفاثة، واالستحداث المعّقد ألّول وسائل نقل أسرع من الصوت. كما اضطلع بدور 

للمجال الجوي، وفي المساعدة في تسهيل االنتقال بفعل التحرير من شركات  المرن من أجل االستخدام المدني والعسكري
 الطيران الوطنية إلى الناقلين الجويين المخصصين.

للتنسيق الفعال من إلقليمي هنا في باريس هو أّنه ضروري أّن "أقّل ما ُيقال في وجود االيكاو اإلى رئيس مجلس االيكاو  أشارو 
بها المكاتب اإلقليمية السبعة للمنّظمة في  تقوم مال التيأقّر بأّن األعأجل خدمات جوية تتسم بالسالمة واألمن والموثوقية". كما 

ها في توفير التعاون الالزم لتحقيق مختلف أنحاء العالم ال تنفّك تزداد أهمية من حيث الطريقة التي تلعب فيها المنظمة دور 
 إلى نقل جوي عالمي يمتاز بالسالمة والموثوقية. في كّل مكانوصول المواطنين والمؤسسات 

، إّال وأضاف: "وهذا يذّكر بأّنه على الرغم من تمّيز أوروبا اليوم بعدد من المؤسسات القوية والفعالة في مجال الطيران المدني
طيف جيوسياسي منّوع وشامل  يغطي عدد كبير من الدول لدى الهيئات ال تتيح لها أن تكون مرّخصةأّن هيكلية حكامة هذه 

 ."على غرار مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلسي

ستوى التحدي الكبير الذي يواجهه إقليم أوروبا وشمال األطلسي، "نظرا للتباين الكبير في مإلى األمينة العامة ليو أيضا  أشارتو 
 نضج نظم الطيران المدني في الدول، ومميزات الحركة الجوية والقدرات التشغيلية".

مدير مكتب االيكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلسي، السيد لويس فونسيكا دي ألميدا أّن "التعاون بين  في الختام، أعلنو 
 –فعالة الوحيدة للتوّصل إلى تحسينات متواصلة في الطيران الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية وقطاع الطيران هو الطريقة ال

المقّدم إلى الدول إلضفاء االتساق على النتائج الفنية  دعمأكان ذلك على الصعيد اإلقليمي أو على الصعيد العالمي. ولتحسين ال
نماذج أعمالنا مع التحديات الجديدة.  وأن نكّيف ابتكاريينوالتشغيلية، باستخدام إسهاماتها االستراتيجية، من الضروري أن نكون 

لنجاح إقليم أوروبا وشمال األطلسي على مّر السنوات السبعين  اوقد كان دعم أصحاب المصلحة اإلقليميين لنا ضروري
 الماضية، وسنواصل هذا النجاح ونعززه حتى في السنوات القادمة".

_____________________________________________________________________________________________ 
 معلومات للمحررين

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤نشئت في عام ) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أُ يكاواإلمنظمة الطيران المدني الدولي (
من بين ، سعة الطيران وحماية البيئةو  ةسالمة وأمن وكفاءواللوائح الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١ البالغ عددها عضاءاأل دولهابين  لتعاونمحفل لبمثابة المنظمة هي و العديد من األولويات األخرى. 

 ألوروبا وشمال األطلسي مكتب االيكاو اإلقليمي
 وراء الركبعدم ترك أي بلد ل االيكاو مبادرة

_____________________________________________________________________________________________ 
 التصال:للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى ا

 كالرك - تالنالسيد وليام راي د أنطوني فيلبينالسي
 االتصاالتموظف شؤون  رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int  wraillantclark@icao.int 
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