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ستدامة الطيران المدني في حيويًا الالبنية األساسية واالستثمار يمثالن مفتاحًا 
 أمريكا الالتينية

نخبة من أمام  ،منظمة الطيران الدولي رئيس مجلس ،بينارد أليو اأولومويور أّكد الدكت – ١٥/١١/٢٠١٦، كولومبيا، إيباغى
اجة حمديري الطيران المدني في أمريكا الالتينية أن "النمو القوي للحركة الجوية المتوقعة في أمريكا الالتينية تبّين بوضوح ال

 طنية".التنمية الو خطط في أساسية أن تظل تنمية الطيران أولوية وضرورة تنمية وتحديث البنية األساسية،  ىالملحة إل

مناخ استثماري يّتسم بالشفافية واالستقرار لتوفير الحاجة إلى أن تتخذ دول أمريكا الالتينية إجراءات عملية كما أبرز الرئيس أليو 
ين في ياء عالمككشر  الجهات المعنيةشراك العديد من لدعم تطور الطيران، وذلك مثًال بإ بحيث يتسنى توقع ما هو آت

 الطيران. مجال

 (LACAC)الطيران المدني ألمريكا الالتينية وقد أدلى الرئيس أليو بمالحظاته هذه أمام الجمعية العمومية الثانية والعشرين للجنة 
 كولومبيا.ب إيباغىالتي يستمر انعقادها حتى يوم األربعاء من هذا األسبوع في 

التي ُقدمت إلى مديري  وآخر المعلوماتالُملّحة لتطوير البنية األساسية والتنمية  الحاجةوبجانب النقاط التي عرضها حول 
التي لإليكاو في أمريكا الالتينية حول النتائج والمنجزات التي انبثقت عن الجمعية العمومية التاسعة والثالثين الطيران المدني 
لمراقبة  اإلقليميةتها اأهمية منظم تبرزية لدول أمريكا الالتينية أليو أن األولويات التعاونية الحالالرئيس أوضح انتهت مؤخرًا، 

 .ومدى اعتمادها على الضمانات التمويلية (RSOOs)السالمة 

في أمريكا الجنوبية، وأعرب عن أمله في أن  (ARCM)للتحقيق في حوادث الطيران آلية التعاون اإلقليمي  أشاد بتأسيسكما 
 دولة والتي تشترك حاليًا في إطار هذه اآللية. ١٣تحقق هذه اآللية المنافع والتعاون بين دول أمريكا الالتينية التي يبلغ عددها 

ين لجنة أمريكا مستوى التنسيق ب ات فيتحسيناللمزيد من مجاًال لالرئيس أليو أن هناك أوضح وفي تطلعه إلى المستقبل، 
 في مراقبة السالمة الجوية للتعاونالنموذج اإلقليمي في الالتينية للطيران المدني واإليكاو، وشجع الحاضرين على النظر 

في  هماتحقيق أولوياتللجنة الإليكاو و لعمل المشترك لاللمساعدة في إيجاد سبل جديدة لرفع مستوى كفاءة ) SRVSOP(نموذج 
 ي الدولي.لطيران المدنمجال ا

أمريكا الالتينية، في في الطيران المدني كبرى  تقائًال: "لقد قطعنا معًا خطوات عظيمة وحققنا تحسيناواختتم الرئيس أليو كلمته 
عدم ترك أي بلد وراء "رعاية مبادرة تحت اآلن يجري كم. فالكثير من هذا العمل اتواقتصادبما يعود بالنفع على مجتمعاتكم 

، والسيما من خالل الجهود الهائلة التي يقوم بها مكتبنا اإلقليمي في مكسيكو سيتي ومكتبنا اإلقليمي في اإليكاو الخاصة "الركب
 من دولكم".دولة التي تقوم بها كل المستمرة واألعمال المتجددة نقّدر أيضًا تقديرًا عظيمًا االلتزامات  ناليما، ولكن
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اإليكاو يلقي كلمة االفتتاح أمام الدورة الثانية والعشرين للجمعية العمومية للجنة أمريكا الالتينية للطيران  بينارد أليو رئيس مجلس اأولوموي الدكتور

 كولومبيا.ب إيباغىالمدني في 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

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

 مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" الخاصة باإليكاو
 اإليكاو وتنمية الطيران
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