
 

 رئيس المجلس يشدد على أهمية الطيران للدول غير الساحلية أثناء اجتماعات رفيعة المستوى
 في جمهورية قيرغيزستان

 للنشر الفوري
بينارد أليو، رسائل هامة عن سالمة الطيران وّجه رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا  – 24/5/2017، مونتريـال

 واستدامته في سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها األسبوع الماضي في جمهورية قيرغيزستان.
مدير المكتب اإلقليمي  فيها رافقهو ، دعوة من رئيس حكومة قيرغيزستانجاءت زيارة الدكتور أليو للعاصمة بيشكيك استجابة لو 

ينبيكوف از برئيس وزراء قيرغيزستان، السيد سورونباي  حيث التقياطلنطي، السيد لويس فونسيكا دي ألميديا، ألوروبا وشمال األ
 ، السيد سابار إيساكوف.مجلس الوزراءورئيس 

االقتصادية للطيران في الدول غير الساحلية مثل و على األهمية االجتماعية  أثناء المباحثات مجلس اإليكاووشدد رئيس 
هذه المنافع وتحقيق  جنيقيرغيزستان، ال سيما على صعيد تعزيز السياحة والتجارة، مسلطًا الضوء في الوقت ذاته على أن 

عمليات  ان التصدي لشواغل سالمة الطيران الحالية التي حددتها اإليكاو من خاللتاستفادة قصوى منها يقتضي من قيرغيزس
تدقيق أمن الطيران. وأشار الرئيس أليو كذلك إلى الحاجة إلى توفر اإلرادة السياسية على أعلى المستويات من أجل التصدي 

ياتها في هذا إلى قواعد اإليكاو وتوص ته ومراقبة أمنه في قيرغيزستانامتثال عمليات الطيران وسالمللمسائل األخرى المتعلقة ب
 المجال.

دد قال رئيس المجلس "إن اإليكاو تساعد الدول في جميع أنحاء العالم على تحقيق هذه األهداف، ال سيما في وفي هذا الص
إطار مبادرتنا الرامية إلى "عدم ترك أي بلد وراء الركب". فهي مبادرة تهدف إلى تقديم أنشطة المساعدة وبناء القدرات أو 

، وهو الشرط األساسي لتحقيق الربط العالمي وتعزيز رفاه بفعالية اساتها العالميةمعايير اإليكاو وسيتنفيذ لدول ليتسنى لتنسيقها 
 المواطنين وازدهار األعمال التجارية في الدول غير الساحلية".

بالطيران، تطرق الرئيس أليو أثناء محادثات منفصلة مع وزير وباإلضافة إلى رسائله الهامة الرفيعة المستوى عن دور الربط 
وف، إلى الحاجة إلى مواءمة البنية األساسية للنقل الجوي واألهداف قيرغيزستان، السيد جمشيدبك كاليل والطرقات فيالنقل 

 األخرى لتنمية الطيران مع سياسات تنمية النقل والسياسات الوطنية األشمل نطاقًا. 
ائبة وزير النقل والطرقات، السيدة غولميرا رسونبيكوف، ونو باي تي، السيد شينالبرلمانوتسنى للرئيس أليو كذلك لقاء رئيس 

ن الخاص والعام في مجال الطيران. وركزت المحادثات مع هؤالء المسؤولين ابدرالييفا، ورؤساء العديد من منظمات القطاعي
رة تنفيذ على تحديات الطيران التي يتعين على الدولة التصدي لها وتعزيز هيئة الطيران المدني إجمااًل في قيرغيزستان وضرو 

 االتفاقات القانونية ذات الصلة.
راسخة في قيرغيزستان والعزم على اتخاذ السياسية الرادة اإلوتلقى الرئيس أليو في جميع هذه المحادثات تطمينات قوية بشأن 

 . في هذا البلد االلتزامات واإلجراءات الالزمة لزيادة تحسين وتطوير قدرات الطيران المدني وجني منافعه

 



 

فونسيكا دي رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو )الثاني من اليسار( ومدير اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي، السيد لويس 
لرئيس أليو ألميدا )أقصى اليسار( في لقاء مع رئيس برلمان قيرغيزستان، السيد شينيباي تورسونبيكوف )الثاني من اليمين(، حيث ركزت مباحثات ا

، وعلى المساعدة أثناء بعثته األخيرة إلى قيرغيزستان التي استغرقت ثالثة أيام، على األهمية الفائقة للربط العالمي بالنقل الجوي للدول غير الساحلية
ي البلد أن يحقق مستوى أعلى من التي يمكن أن تقدمها اإليكاو في إطار مبادرتها "عدم ترك أي بلد وراء الركب" كي يتسنى لقطاع الطيران المدني ف

 االمتثال لمعايير اإليكاو ويحقق أقصى استفادة ممكنة من الرخاء المستدام الناجم عن تعزيز عمليات الطيران المدني. 
 

 مصادر معلومات للمحررين
 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
 

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 التصال:ل

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