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رئيس مجلس اإليكاو يسلط الضوء أثناء زيارته إلى أوكرانيا على ضرورة التعاون 
 من  للمجال الجو   اآلدارة اإلمن أجل دعم 

 للنشر الفوري

على ضرورة وجود الضوء يا بينارد أليو و رئيس مجلس اإليكاو الدكتور أولوم طسل   – 29/5/2017 ،وكييف مونتريـــــال  
 .  األسبوع هذا مطلع في أوكرانيا إلى زيارته خالل، وذلك تعاون قوي يدعم سالمة المجال الجوي الدولي

 .ألميدا دي فونسيكا لويس السيد األطلسي وشمال وروباأل المدير االقليمي لمكتب اإليكاو زيارته في المجلس رئيس رافق وقد
 وزراء رئيس نائب مع هاعقد التي المستوى رفيعة الثنائية االجتماعات من سلسلة خالل النقاطبعض على د. أليو وشدد 

 فيللطيران  الحكومية هيئةال رئيسو  يان،لأوم فولوديمير السيد التحتية، للبنية الدولة وزيرو  كيستيون، فولوديمير السيد أوكرانيا،
 .بابيتشوك دميترو السيد ،ةالجويالحركة  لخدمات األوكرانية الحكومية المؤسسة ومدير بيلشوك، أوليكساندر السيد أوكرانيا

 الدولي المدني الطيران اتفاقية في بوضوح محددة اإليكاو في األعضاء الدول ومسؤوليات أدوار إن" :أليو الرئيس وقال
 باستعراض حاليا   يكاواإل وتقوم. عديدة عقود مدى على الدولي المدني الطيران وأمن سالمة ضمان في ساعدت وقد ،وملحقاتها

 حل في لدينا األعضاء الدول تعاون إلى ونتطلع األسود، البحر عمل فرقة خالل من بها المرتبطة اإلقليمية الشواغل بعض
 ".األسود البحر فوق المدنية التي تواجه العمليات الراهنة التحديات

 مبادرة إطار في ألوكرانيا توفرها المنظمة أن يمكن التي القدرات وبناء والمساعدة لإليكاو العالمي الدور على المناقشات وركزت
 وفعالة قوية طيران مدني بسلطات الدول تتمتع أن ضمان إلى الحاجة الصدد هذا في وُأبرزت". الركب وراء بلد أي ترك عدم"

 .اإليكاو في األعضاء الدول جميع بها تضطلع التي فعالية مهام مراقبة السالمة واألمن ضمان أجل من ومستقلة
 نحو على بها وااللتزام العالمية يكاواإل قواعد وسياسات وضع أجل من للدول ضروري الدعم هذا إن" :المجلس رئيس وقال

 مساعدة على االعتماد ويمكن ألوكرانيا. ملموسة وتعهدات قوية محلية سياسية إرادة أيضا  يتطلب  ولكن مثل هذا الدعم ،الفع  
االستفادة  تحقيقهذه األهداف، وبالتالي بلوغ اإليكاو وقدراتها في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" لمساعدتها في 

ومن جانبنا ستعتمد اإليكاو على تعاون أوكرانيا الوثيق ودعمها  ،للنقل الجويالفريدة المثلى من الفوائد االجتماعية واالقتصادية 
 ".لمية واالقليميةلبرامجنا العا

 .التأشيرات نظام وتبسيط الجوي النقل قطاع تحرير إلى الرامية الجهود تسريع على أوكرانيا أليو الرئيس شجع كما
 إيسايينكو فولوديمير السيد أوكرانيا في الوطنية الطيران جامعة رئيس القائم بأعمالإلى  منفصلة زياراتب أيضا   أليو. دوقام 

أنتنوف للتصنيع  شركة منشأةإلى زيارة ، عالوة على الفخرية الدكتوراه على أليومجلس اإليكاو د.  رئيس حصول بمناسبة
  جولة مفصلة.في إطار المنشأة رئيس المجلس تفقد والخدمات في كييف، حيث 

 

 

 



 
، نائب رئيس الوزراء األوكراني كيستيون فولوديمير( يلتقي بالسيد يسارا   الصورةوسط اإليكاو الدكتور أولوميا بينارد أليو )رئيس مجلس 

 دي الميدا المدير االقليمي لمكتب اإليكاو ألوروبا وشمال األطلسي فونسيكا لويسرافق الرئيس في زيارته السيد (. يمينا   الصورةوسط )
 عتمد من قبل اإليكاو. ممعهد التدريب ال غاليانا سوسلوفا رئيسة )أقصى اليسار( والبروفيسور

 معلومات للمحررين 
  اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمي  المستدام 

 ‘عدم ترك أ  بلد وراء الركب’مبادرة اإليكاو 
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة  اآلمن والمنظم

 191الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 الطيران المدني. دولة في جميع مجاالت

 لالتصال:
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
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