
 

 اإليكاو ترّحب بالتقدم الذي أحرزته جورجيا مؤخرًا في مجال سالمة الطيران
 للنشر الفوري

أليو، باسم هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة،  بينارد اأعرب رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولوموي -30/5/2017مونتريـــــال 
عن بالغ تقديره لما اتخذته حكومة جورجيا من إجراءات استباقية من أجل تبديد الشواغل التي تم تحديدها مؤخرًا على مستوى 

 (.USOAPالسالمة في إطار برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )
قائاًل: "يعتبر الوضع العام اليوَم في جورجيا أكثر استقرارًا، وذلك في ظل ظهور اتجاهات إيجابية". ومضى وعّلق الدكتور أليو 

يقول: "وللحفاظ على هذا الزخم، فإن اإليكاو تشّجع جورجيا على مواصلة العمل الوثيق مع المكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال 
 يشكل أولوية لإليكاو على نطاق هذا اإلقليم ككل". األطلنطي وتعزيز هيئتها للطيران المدني، وهو ما

 ، مناقشات مع رئيس وزراء جورجيا، 27/5/2017إلى  25وقد أجرى الدكتور أليو خالل زيارته إلى جورجيا، من 
ستكون مسألة بالغة األهمية في  السيد جيورجي كفيريكاشفيلي، حيث أوضح أن التزامات هذه الدولة باالمتثال لقواعد اإليكاو

 تحقيق المنافع االجتماعية واالقتصادية التي يمكن أن تتطّلع إليها جورجيا نتيجة تعزيز ُسبل الربط على المستوى العالمي. 
  بينارد أليو بوزير االقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، السيد جيورجي كاخاريا ونائبه اكما التقى الدكتور أولوموي

السيد جيورجي شيركيزيشفيلي، ومدير وكالة الطيران المدني في جورجيا، السيد غورام جاالغونيا. كما جرى تقديم الدكتور أليو 
 إلى السيد كونستانتين كافتارادزي الذي ُعّين مؤخرا ممثال دائما لجورجيا لدى اإليكاو.

تقّدم لتعزيز امتثالها لقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية، ال سيما  وأبرز الدكتور أليو خالل هذه المناقشات ما أحرزته جورجيا من
بينارد أليو الذي كان  امن خالل دعم مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي. وتجدر اإلشارة إلى أن الدكتور أولوموي

سيكا دي ألميدا، أّكد أيضا للمسؤولين في مصحوبًا بمدير مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي، السيد لويس فون
جورجيا التزام اإليكاو الكامل بمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وبتقديم مزيد من المساعدة إلى جورجيا في ضوء ما تحرزه 

 من تقدم مستمر. 
على التنمية االجتماعية واالقتصادية  واعترف رئيس وزراء جورجيا وباقي الوزراء بالدور الذي يقوم به قطاع الطيران كأداة تحـفـزّ 

على نطاق واسع وأخذ علمًا بضرورة زيادة حجم االستثمارات في البنى التحتية وتحسين تنسيق التخطيط على المستوى الوطني 
ير وعلى مستوى تنمية الطيران. وهذه أمور تشكل شواغل جّد هامة بالنسبة لجورجيا نظرًا لطموحات هذا البلد فيما يخص توف

خدمات المالحة الجوية ومدى رغبته في أن يصبح مركزًا رئيسيًا للعبور، وكذلك في سياق الفرص الهامة المتوقعة في ضوء 
 التنبؤات بتزايد أحجام الحركة الجوية على المستوى العالمي وقيام جورجيا بتحرير سياساتها في مجال النقل الجوي. 

إن جورجيا حريصٌة على تحقيق مزيد من التقدم سعيًا منها لتطوير قدراتها ضمن الشبكة وقد لّخص الدكتور أليو حديثه قائاًل: "
 الطيران المدني العالمية، واإليكاو على استعداد لتقديم جميع أشكال الدعم لمساعدة هذا البلد على المضي في هذا المسار".

 



 
أليو )الثاني من اليسار( خالل األسبوع الماضي اجتماعًا ثنائيًا رفيع المستوى مع رئيس وزراء جورجيا،  بينارد اعقد رئيس المجلس، الدكتور أولوموي

و السيد جيورجي كفيريكاشفيلي )الثالث من اليمين( بمكتب رئيس الوزراء. وحضر هذا اللقاء أيضا )من اليسار إلى اليمين( مدير مكتب اإليكا
السيد لويس فونسيكا دي ألميدا؛ ورئيس مجلس اإليكاو؛ ووزير االقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، السيد  اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي،

سيد جيورجي كاخاريا؛ ورئيس وزراء جورجيا؛ وسفير جورجيا في كندا والممثل الدائم لجورجيا لدى منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(، ال
 دير وكالة الطيران المدني في جورجيا، السيد غورام جاالغونيا.كونستانتين كافتارادزي، وم

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

ى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شت
 191الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
 مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي

 وراء الركب" مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد
 :التصالل
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