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 رئيس اإليكاو يلتقي بعدد من الوزراء في الهند
 

الهندية إلجراء اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع المسؤولين بناء على دعوة من الحكومة  – ١٦/٨/٢٠١٦ ،ليامونتر
بزيارة إلى دلهي في مطلع  ،رئيس مجلس المنظمة ،الحكوميين والمسؤولين في مجال الطيران، قام الدكتور أولومويا بينارد أليو

ي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المدير اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدول ،السيد أرون ميشرا، وقد اصطحبه هذا الشهر
 (أباك) .

وزير  ،والسيد جايانت سينها ،الهندفي وزير الطيران المدني  راجو بوساباتي، وفي لقائه مع كل من السيد شري أشوك غاجاباثي
يس أليو الحكومة شكر الرئ ،األمين العام الدائم لوزارة الطيران المدني نايان شوبي،والسيد راجيف ،الدولة لشؤون الطيران المدني

الحار في أول زيارة رسمية له إلى البالد بعد انتخابه رئيسا لمجلس اإليكاو. وأشار إلى أن الهند تعتبر  همالهندية على ترحيب
 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أباك) وأن مساهمتها في منظمة الطيران المدني قيمة للغاية. اً رئيسي طرفاً 

تقدر جهود الهند في تأكيد دورها القيادي في منطقة سوف معلقا:" إن منظمة الطيران المدني الدولي وقال السيد رئيس المجلس 
لمساعدات الفنية للدول المجاورة من أجل دعم مبادرة المنظمة "عدم ترك أي دولة وراء الركب". ل هاتوفير من خالل (أباك) 

في اإليكاو على الصعيد اإلقليمي وفي  الجارية ةل الفنياعمفي األحث خبراء الهند على المشاركة الكاملة أن أأود و وأضاف:" 
 لمنظمة ". لمقر الرئيسي ال

من أجل أن تعم الفائدة على على سبيل اإلعارة خبرائها إلى اإليكاو  عدد منواقترح الرئيس كذلك أن ترسل الحكومة الهندية 
السالمة بالتعاون مع الدول  لمفتشي يتدريببرنامج  بتوفيرواقترح أن تبادر الهند  ،مجال الطيران المدني الدولي

 األخرى.  األعضاء
رابطة جنوب "دول لمجموعة الجاري  برنامج العملفي  اً ساسيأ اً وطلب أيضا دعم الهند لجعل تنمية الطيران والتعاون عنصر 

مجددا التزام الهند بالعمل مع اإليكاو  (سارك). وشكر السيد الوزير راجو رئيس المجلس على زيارته وأكد "آسيا للتعاون اإلقليمي
أن الحكومة سوف تنظر في اقتراحه بإعارة الخبراء وٕاقامة مؤكدًا من أجل تحقيق أهدافها االستراتيجية. وطمأن الرئيس أليو 

 برنامج تدريبي لمفتشي السالمة. 
األمين العام الدائم للطيران المدني  وحضر الرئيس أليو في وقت الحق عرض مفصل عن قطاع الطيران المدني في الهند قدمه

لمالحة باألقمار الصناعية ل "غاغان" نظامو نجازات الهند إفي البالد وكبار المسؤولين في القطاع. وأثنى الرئيس أليو على 
تي تكاد الالهند  نتائجالرئيس الضوء على  وكذلك التعاون بين الطيران المدني والعسكري وٕادارة انسياب الحركة الجوية. وسلط

أن الدول األخرى في المنطقة  موضحاً  ،اإليكاو في مجال أمن الطيران اي قامت بهتالتدقيق ال عملية في تكون مثالية وكاملة
المتبعة. وطلب من األمين العام  الممارساتفضل أالهند من خالل التعاون وتبادل  الذي حققته نجاحهذا اليمكنها االستفادة من 

 سالمة وأمن الطيران.  يمختلف اجتماعات منظمة الطيران المدني الدولي في مجال فيالهند من تعزيز مشاركة الخبراء الدائم 
وأشار الرئيس أليو أيضا إلى أنه في حين أن الهند حققت تقدما كبيرا في جميع مجاالت الطيران المدني إال أنها تحتاج إلى 

والمطارات والتحقيق في الحوادث باإلضافة إلى تحسين الرقابة التنظيمية في  لينالعامالمزيد من العمل في مجاالت تدريب 
 مجال خدمات المالحة الجوية. 

لى إواألمين العام الدائم أجاي ناريان بوزارة البيئة والغابات  ديف الرئيس أليو في اجتماعاته مع الوزير أنيل مادهاف وأشار
ة في منظمة الطيران المدني لالتفاق على التدابير العالمية القائمة على آليات السوق أهمية مناقشاتهم نظرا للمفاوضات المقبل

 بشأن انبعاثات الطيران.

 نـــشرة صحفـيـــــة
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دورا هاما جدا في النتيجة اإليجابية لمؤتمر األطراف الحادي والعشرين في محادثات باريس وأعرب  أدتوأشار إلى أن الهند 

إيجابي عبر منظمة الطيران المدني الدولي بشأن التدابير القائمة  توافقل إلى عن أمله في أن تواصل الهند العمل على الوصو 
 على آليات السوق النبعاثات الرحالت الجوية الدولية. 

التدابير القائمة على آليات السوق مؤكدا اهتمام  لمسألةوشكر الوزير رئيس المنظمة وكرر مجددا األولوية التي تمنحها بالده 
من مواصلة تحقيق أقصى قدر من الفوائد االقتصادية في تعيق هذه التدابير تطلعات الشعب الهندي  بأالة الهند كدولة نامي

لنقل الجوي العالمي. وأكد مجددا التزام حكومته بالعمل مع منظمة الطيران المدني الدولي والدول ا عامل الربط الذي يمثله قطاع
يولي االعتبار دابير القائمة على آليات السوق منبثقة عن توافق اآلراء الذي األعضاء األخرى من أجل الوصول إلى منظومة للت

 مصالح جميع الدول.ل الواجب

 
شوك غاجاباثي راجو بوساباتي وزير الهند أأشري مع السيد (يمين الوسط) أولومويا بينارد أليو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الدكتور 

كبار الشخصيات المرافقة السيد أرون ميشرا و السيد جايانت سينها وزير الدولة للطيران المدني (الثاني من اليسار). و  الوسط)،للطيران المدني (يسار 
 اإليكاومجلس  فيار ممثل الهند كوالسيد ألوك شي يكاو لمنطقة آسيا ومكتب المحيط الهادئ في بانكوك، (الثاني من اليمين)،المدير اإلقليمي لإل

 (أقصى اليسار). يمين)، والسيد راجيف نايان تشوبي األمين العام الدائم في وزارة الطيران المدني بالهند(أقصى ال

 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

 

والمنظم للطيران لتعزيز التطور اآلمن  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام 
وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة، وذلك ضمن العديد من  المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

 .مجاالت الطيران المدنيدولة في جميع  ١٩١وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها  األولويات األخرى.
 مكتب اإليكاو اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ

 "وراء الركب بلدعدم ترك أي "مبادرة اإليكاو 
 :التصالل

 كالرك - تالنالسيد وليام راي أنطوني فيلبين السيد
 موظف شؤون االتصاالت رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int wraillantclark@icao.int 
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