
  
 
رفيعة المستوىالُتمنح شهادة رئيس المجلس خالل بعثة اإليكاو  سالفية السابقةو اليوغ جمهورية مقدونيا 

 للنشر الفوري

 سالفية السابقةو اليوغلومويا بينارد أليو إلى جمهورية مقدونياو توجه رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أ -١٤/٩/٢٠١٧ه، يوسكوبيمونتريـــــال 
د، السيد جورجي إيفانوف، وسلم شهادة رئيس في زيارة رسمية أواخر األسبوع الماضي حيث أجرى محادثات رفيعة المستوى مع رئيس البل

 سكي.يو ر و إلى رئيس سلطة الطيران المدني المقدونية، السيد غوران جاندمجلس اإليكا

 من اعتمدتهللدول تقديرًا لما هذه المناسبة، تحدث الرئيس أليو إلى الحضور والمسؤولين المشاركين قائال: "إن اإليكاو تمنح هذه الشهادات بو 
. "٢٠١٦نتائج برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة لعام  ، على النحو المبين فيمراقبة سالمة الطيران في مجالنموذجية  تحسينات

لقواعد "إن االلتزامات واإلجراءات التي اتخذتها جمهورية مقدونيا في اآلونة األخيرة ستساعدها على تعزيز امتثالها الفعال  وأضاف قائالً 
عود بفوائد جمة ستالتي التنمية المستدامة أهداف لتحقيق طائفة واسعة من  يمكن االنطالق منهمما سيشكل أساسا متينا ، وسياساتهااإليكاو 

 على المواطنين وقطاع األعمال في بلدكم".

أليو مع الرئيس إيفانوف، إذ أوضح كيف أن التنفيذ الفعال الدكتور وقد تكرر الحديث عن أهمية هذه األولويات أثناء المناقشات التي أجراها 
، ومن شأن ذلك لطيرانابواسطة  العالمي الربط الناتجة عنمن الفوائد تحقيق استفادة قصوى لقواعد وسياسات اإليكاو يساعد الدول كثيرا على 

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة وفقا لخطة عام  في سياقالعديد من أهداف البرامج والخطط التي تضعها الدول بلوغ  عززيأن 
٢٠٣٠. 

عناية الدول التزامه تحديدًا بتوجيه و ده بدعم اإليكاو في متابعة أعمالها وبلوغ أهدافها، ، مؤكدا التزام بلائحالنصوقد رحب الرئيس إيفانوف بهذه 
 البلقانية المجاورة إلى هذه األولويات.

الحفاظ  أهميةوسكي، على يشدد الرئيس أليو أثناء المحادثات التي أجراها مع رئيس سلطة الطيران المدني في مقدونيا، السيد غوران جاندر و 
اإليكاو على أحدث مشاريعها وبرامجها  باطالععلى االستقرار على مستوى اإلدارة العليا في سلطة الطيران المدني، آمال أن تقوم السلطة 

 والتعديالت الهيكلية التي تجريها.

مساعدة لن تقوم اإليكاو بتنسيق أنشطة المساعدة والتوعية ألجمهورية مقدونيا  تطلععن  سلطة الطيران المدني رئيسومن جانبه، أعرب 
والمدير اإلقليمي  للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي. كما قدم كل من الدكتور أليو مقدونيا على تنفيذ خطة كورسيا

شرحا شامال عن برامج اإليكاو للتدريب العالمي على الطيران وبناء  ،لمكتب أوروبا وشمال األطلنطي، السيد لويس فونسيكا دي ألميدا
 القدرات.

 



 
والمدير اإلقليمي لمكتب أوروبا وشمال األطلنطي، السيد لويس فونسيكا دي ألميدا  رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، (الثاني من اليسار)

وسكي، رئيس سلطة الطيران يوران جاندر والسيد غ رئيس جمهورية مقدونيا، السيد جورجي إيفانوف (الثاني من اليمين)مع   في اجتماعأقصى اليسار)، (
أقصى اليمين).المدني في مقدونيا ( 

 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

من بين  المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة،للطيران 
المدني.دولة في جميع مجاالت الطيران   ١٩١العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 مكتب اإليكاو ألوروبا وشمال األطلنطي
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب".

 :لالتصال
 فيلبينالسيد أنطوني 
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