
 
 

دولة اللتزامها النموذجي وتقدمها الملحوظ  ٢٨مجلس اإليكاو يكّرم 
 الطيران  وأمن في مجالي سالمة

 للنشر الفوري

رئيس مجلس اإليكاو،  أهدىأثناء الحفل االفتتاحي للدورة األربعين للجمعية العمومية هذا األسبوع،  – ٢٩/٩/٢٠١٩ ،الـمونتري
 .دولة من مختلف أقاليم اإليكاو ٢٨ شهادات رئيس المجلس إلى ليو،أأولومويا بينارد  الدكتور

هذه الشهادات هو التنويه بالتقدم الكبير الذي تحرزه الدول في معالجة أوجه القصور في مجالي مراقبة السالمة  استحداثوكان الهدف من 
لية الصادرة عن اإليكاو، حسب ما يحدده برنامجا اإليكاو لتدقيق السالمة ال للقواعد والتوصيات الدو الجوية وأمن الطيران، وفي التنفيذ الفعَّ 

 وأمن الطيران.

، دولة لتكريمها في حفل هذا العام لما حققته من تقدم في مجال السالمة الجوية ١٦، اختار مجلس اإليكاو ٢٠١٨لى إنجازات عام وبناء ع
 :هي الدول التاليةو 

 أذربيجان )١
 البحرين )٢
 غابون )٣
 جورجيا )٤
 غانا )٥
 غواتيماال )٦
 الهند )٧
 موريتانيا )٨
 الجبل األسود )٩

 موزمبيق )١٠
 ميانمار )١١
 بابوا غينيا الجديدة )١٢
 بيرو )١٣
 قطر )١٤
 صربيا )١٥
 الكونغو )١٦

 ، هي التالية:٢٠١٩دولة لتكريمها في عام  ١٧أما في مجال أمن الطيران، فقد اختار المجلس 

 البحرين )١
 كرواتيا )٢
 الجمهورية الدومنيكية )٣
 جورجيا )٤



 غانا )٥
 جامايكا )٦
 كازاخستان )٧
 كينيا )٨
 ملديف )٩

 موريتانيا )١٠
 ناميبيا )١١
 نيجيريا )١٢
 قطر )١٣
 رواندا )١٤
 ترينيداد وتوباغو )١٥
 تركيا )١٦
 أوغندا )١٧

المجلس في هذا السياق "إن هذه الجوائز، التي أسسها مجلس اإليكاو دعمًا لمبادرتنا المتواصلة "عدم ترك أي بلٍد وراء الركب"، وقال رئيس 
ًا تهدف إلى التعريف على نطاق أوسع بإنجازات الدول وتشجيعها على المزيد من االلتزام والتقدم في جعل شبكتنا العالمية أكثر سالمًة وأمن

 وم".مما هي الي

النقل الجوي واسطة ال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو شرطًا أساسيًا اليوم لتوثيق الربط العالمي السريع بوُيعتبر التنفيذ الفعَّ 
 .متعددةفوائد اجتماعية واقتصادية واالستفادة مما ينبثق عنه من 

 

 

العمومية، تسّلمت دول تمثل جميع أقاليم اإليكاو شهادات رئيس المجلس تنويهًا بما أحرزته من تقدم في أثناء حفل افتتاح الدورة األربعين للجمعية 
ويظهر في معالجة أوجه القصور في مجالي مراقبة السالمة وأمن الطيران، وتحسين التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو. 

، برفقة كٍل من رئيس المجلس، الدكتور أولومويا بينارد أليو (يسار الوسط) ٢٠١٨لمت جوائز تكريمًا ألدائها في عام الصورة ممثلو الدول التي است
).واألمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو (الوسط



 
 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو

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

دولة في  ١٩٣اية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها وحم
 .جميع مجاالت الطيران المدني

 الركب"مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء 

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 
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