
  
 

فوائد النقل الجوي على المستويين لتحقيق إليكاو وتركمانستان تؤكدان على التزاماتهما وأهدافهما الجديدة ا
 الوطني واإلقليمي

 للنشر الفوري

تعهد رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو خالل االجتماع الذي عقده األسبوع  -١٢/٩/٢٠١٧ بادآوعشق  مونتريـــــال
تحقيق هدفها بإنشاء مركز لالماضي مع رئيس جمهورية تركمانستان، السيد قربان قولي بردي محمدوف بتقديم الدعم لحكومة تركمانستان 

باد، مبرزا في الوقت نفسه عددا من األولويات التي ينبغي أن تضعها الحكومة في حسبانها من أجل آإقليمي للعبور والشحن الجوي في عشق 
 تحقيق االستفادة القصوى من الفوائد االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن ذلك النمو.إدارة النمو المستقبلي للحركة الجوية بصورة فعالة، و 

 بتشجيع تقدما كبيرا على صعيد دعم قطاع النقل الجوي لديها، ولقد قمتُ  حرز"إن تركمانستان توعلق الرئيس أليو قائال: 
قامة شبكة النقل الجوي التي تتسم بالسالمة واألمن والكفاءة والفعالية واالستدامة من إعلى الرئيس بردي محمدوف وحكومته على المساعدة 

 ."الناحية البيئية

المحلي في سعيها نحو تحقيق االزدهار أي دولة أن تستند إليه مكن يأساس أهم وقد أضاف أليو قائال: "ُيعد امتثال الدول ألهداف اإليكاو 
 من خالل الربط العالمي الفريد من نوعه الذي يؤّمنه الطيران."

عقد اجتماعات مع نائب رئيس فقد اغتنم هذه الفرصة لمع الرئيس بردي محمدوف، اإليكاو رئيس مجلس وٕالى جانب المناقشات التي أجراها 
الحكومية ورئيس سلطة  "Turkmenhowayollary"مصلحة شركة الطيران ريدوف، ومدير مجلس الوزراء في تركمانستان، السيد بي آنا مي

 الطيران المدني، السيد دي سابوروف.

مطالبة الرئيس أليو تركمانستان بإقامة شراكات مع اإليكاو والعمل لتقديم الدعم الفني، والتدريب وبناء  نوقشتوكانت أبرز الموضوعات التي 
"عدم ترك أي بلد وراء الركب"، ال سيما دعما ألفغانستان.  ألمم المتحدةالتابعة لوكالة هذه الالقدرات لدول أسيا الوسطى، وذلك وفقا لمبادرة 

ة للنقل الجوي في البالد، ساسياأل ىتوسيع وتحديث البنلليو الحكومة أيضا على قطع التزامات مالئمة، وتنسيق استثماراتها وقد شجع الرئيس أ
نبعاثات الناجمة االمن حّدة تخفيف للجديدة وطنية عمل مشيرا إلى أنه باستطاعة تركمانستان التعويل على دعم اإليكاو في سبيل إعداد خطة 

 عن النقل الجوي، وذلك بهدف توجيه هذا النمو على نحو مستدام.

سفر ه أليو بالجهود التي تبذلها تركمانستان لتعزيز مشاركتها في دليل المفاتيح العامة الذي يضع نظاما مشفرا آمنا لتكنولوجيات جوازات الونوّ 
استراتيجية برنامج اإليكاو بذكاء الوعي إل مستقبلالفي  ةإقليمي تنظيم ندوةلقة تركمانستان اإللكترونية الحديثة، وتطلع الرئيس أليو إلى مواف

 لتحديد هوية المسافرين.

 اإليكاووختم رئيس المجلس بدعوة تركمانستان إلى إجراء التحضيرات المالئمة استعدادا لتدقيق مراقبة أمن الطيران المقبل الذي ستجريه 
بيجين  ة، وأن تضطلع تركمانستان بدور أكبر في برنامج األنشطة لإليكاو، وأن تقوم في أقرب فرصة بالتصديق على اتفاقي٢٠١٨عام 

 كيب تاون.اتفاقية ال و ــمونترياتفاقية و 

 في آسيا الوسطى، المدير اإلقليمي لمكتب أوروبا وشمال األطلنطي، السيد لويس فونسيكا دي ألميدا. هزيارتوقد رافق الدكتور أليو خالل 

 

 



 
الشمال . تبعد هذه المنشأة الحديثة عشرة كيلومترات إلى الدولي ا باسم مطار سابارمورات توركمنباشيسابقُيعرف  كان باد الدولي الجديد الذيآار عشق طم

مركزا إقليميا للعبور والشحن الجوي لدول آسيا الوسطى.بوصفه ه تركمانستان اليوم ج لوّ الغربي من العاصمة التركمانية، حيث تر  
 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم 
البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية

دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.  ١٩١بين دولها األعضاء البالغ عددها  العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون

 ألوروبا وشمال األطلنطي.اإلقليمي مكتب اإليكاو 
 بادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب".م

 :لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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