
 
 

 اإليكاومع  ةالشراكو حرز في مجال السالمة م الم  التقدّ يسّلط الضوء على رئيس المجلس 
 أثناء زيارته لغينيا االستوائية

 للنشر الفوري

، سلَّم رئيس مجلس منظمة الطيران المدني 1/6/2018مكتب رئيس دولة غينيا االستوائية يوم في أثناء حفل رسمي  -4/6/2018 مالبو
التي  لإلنجازاتنغيما مباسوغو شهادة رئيس مجلس اإليكاو تقديرًا  وبيانغألفخامة الرئيس تيودور  ،، الدكتور أولومويا بينارد أليويكاو(اإلالدولي )

االستوائية مؤخرًا في معالجة أوجه القصور في مجال مراقبة سالمة الطيران وتحسين مستوى التنفيذ الفعَّال للقواعد والتوصيات  احققتها غيني
ما حققته غينيا االستوائية من  2017و  2016الدولية الصادرة عن المنظمة. وقد أكدت بعثات التحقق المنسقة التي أوفدت إلى البلد خالل 

  في مجال السالمة.تحسن ملموس و نتائج جديدة 
 لالرتقاء بمستوىأساسي  يعامل تمكينلقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو االلتزام باأن "ولدى تسليم الشهادة، أكد رئيس المجلس 

بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة  أهمية خاصة يكتسي"إن هذا األمر  :النقل الجوي الدولي". وأضاف قائالً  شبكة المشاركة الفعَّالة للدول في
 ."والدول ذات االقتصادات الناشئة مثل غينيا االستوائيةالنامية 
ر تحديث عباإلجراءات الحاسمة والفّعالة التي اتخذتها غينيا االستوائية إلحداث تغيرات إيجابية في قطاع الطيران برئيس المجلس أيضًا "وأشاد 

مراقبة  املين في قطاع الطيران وتعزيز نظموالمالحة الجوية وشركات الطيران، وكذلك في مجال بناء قدرات العوتوسيع البنى التحتية للمطارات 
إدراكها للدور الحاسم الذي يؤديه النقل الجوي في التنمية يعبر عن وأشار إلى أن االلتزام الذي أظهرته حكومة غينيا االستوائية " السالمة".

 ".المتواجد فيه بقية العالم لما فيه فائدة شعبه وقطاع األعمال ومشاركته معبلد االقتصادية واالجتماعية لل
سلطات غينيا االستوائية على الدكتور أولومويا بينارد أليو ع عملية متواصلة، شجّ بصفة عامة ن تعزيز السالمة وتطوير الطيران وحيث إ

 المحرز في هذا الشأن. م( ومواصلة إبالغ اإليكاو بالتقدّ CAPالتصحيحية ) االستمرار في ذات النهج من خالل الدفع بتنفيذ خطة اإلجراءات
التزام اإليكاو باستمرار تقديم المساعدة للبلد في مرة أخرى مع اإليكاو مؤكدًا الممتاز وأعرب عن تقديره الخالص لغينيا االستوائية على تعاونها 

نشاء  دارة السالمة وأمن وسالمة الطيران وحماية البيئة. هيئةمجاالت من قبيل ترخيص المطارات وا   للبحث واإلنقاذ وا 
لغينيا االستوائية من دعم ومساعدة مشيرًا إلى أن تسليم شهادة  انهليو واإليكاو على ما يقدمأيما عن شكره للدكتور نغفخامة الرئيس وأعرب 

ل الجوي زام حكومته بإعطاء األولوية للطيران وبالسعي الحثيث إلى تحسين النقرئيس اإليكاو التقديرية هذه بمثابة حدث تاريخي. وأكد مجددًا الت
ذ سلط الضوء على التحديات الناجمة عن نقص اليد  والنهوض به. وأشاد أيضًا بالدكتور أليو على ما يقوم به من عمل جيد كرئيس للمجلس. وا 

مساعدة اإليكاو في تدريب المهنيين الشباب في مجال الطيران وتيسير الحصول  العاملة المؤهلة بالرغم مما يبذله البلد من جهود كبيرة، التمس
 على معدات الطائرات.

خفض تكلفة شراء من أجل  "اتفاقية كيب تاون"ته وشجع الحكومة على التصديق على ديار وبدوره شكر رئيس المجلس الرئيس نغيما على 
إلى مختلف الدكتور أولومويا بينارد أليو . وأشار "اتفاقية بيجين"الدولية األخرى الخاصة بقانون الجو مثل  مواثيقمن ال الطائرات وغيرها
االمتثال الفعَّال للقواعد ضمان غينيا االستوائية وعرض مساعدة اإليكاو في بدأت في تنفيذها ج الخاصة بالطيران المدني والتي المبادرات والبرام

  فريقيا.أمته من دعم لمبادرات اإليكاو والسيما لصندوق تنمية الموارد البشرية في شكر للحكومة على ما قدّ كما أجزى ال الدولية.
 بتقليده ميدالية استقالل غينيا االستوائية.تكريم الدكتور أولومويا بينارد أليو وفي نهاية الحفل جرى 

مرفوقًا بالمدير اإلقليمي  2/6/2018إلى  30/5/2018البو من عاصمة مقام رئيس المجلس بزيارة للوبدعوة من حكومة غينيا االستوائية، 
 نغيسومو.أيسونو إفريقيا السيد مام سيد جالو، وممثل غينيا االستوائية لدى اإليكاو، السيد استانسالو ألمكتب غرب ووسط 

 



رو ميكو وزير الطيران المدني السيد لياندومعالي افية مع فخامة رئيس دولة غينيا االستوائية ارة، أجرى رئيس المجلس محادثات إضوخالل الزي
كما قام بزيارة إلى محطة الركاب الجديدة بمطار مالبو الدولي التي شارف  وأعضاء السلك الدبلوماسي.ي ومع كبار المسؤولين الحكوميين نغو أ

 بناؤها على االنتهاء.
 

 
يكاو( لفخامة الرئيس تيودور اإل، سلَّم رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )1/6/2018ُنظِّم بمكتب رئيس دولة غينيا االستوائية يوم أثناء حفل رسمي 

مجال مراقبة سالمة اوبيانغ نغيما مباسوغو شهادة رئيس مجلس اإليكاو تقديرًا لإلنجازات التي حققتها غينيا االستوائية مؤخرًا في معالجة أوجه القصور في 
إلى البلد خالل الطيران وتحسين مستوى التنفيذ الفعَّال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن المنظمة. وقد أكدت بعثات التحقق المنسقة التي أوفدت 

 في مجال السالمة.وتحسن ملموس ته غينيا االستوائية من نتائج جديدة ـقما حقّ  2017و  2016
 رينمعلومات للمحر 

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

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

 أولويات اإليكاو في مجال تطوير الطيران
 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 
 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 

 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 
 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int  

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 @wraillantclark تويتر:
  /linkedin.com/in/raillantclark:نلينكد إي
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