
  
 

عامًا على  60الوسطى ومنطقة الكاريبي يحتفل بمرور أمريكا مكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا الشمالية و 
 مساعدة الدول

 للنشر الفوري

مكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا عامًا على تأسيس  60في احتفال خاص بمرور  – 22/2/2017ال، ـمونتري
(، قالت الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لإليكاو، إن فريق المنظمة في مدينة مكسيكو NACCالوسطى ومنطقة الكاريبي )

 سيواصل تقديم مساهماته الجليلة في تنمية الترابط الجوي اإلقليمي خالل العقود المقبلة.

وزارة  النقل لدى في الخطابات التي أدلت بها وكيلة وزارةمماثلة عن األهمية االستراتيجية لهذا المكتب اإلقليمي  عباراتووردت 
، السيد روبرتو كوبيه مدى الحياة لإليكاو المساعي الحميدةاالتصاالت والنقل المكسيكية، يوريريا ماسكوت بيريز، وسفير 

، ومدير المكتب اإلقليمي لإليكاو، السيد غارزا، السيد ألفونسو سارابيا دي ال حقةومدير المطارات والخدمات الملغونزاليس، 
 ملفين سينترون.

كان برفقة الدكتورة ليو الممثل الدائم للمكسيك لدى اإليكاو، السيد ديونيسيو منديز مايورا، في حفل حضره وزراء وسفراء و 
اإلحدى والعشرون واألقاليم التسعة عشر التي يمثلها المكتب  ومديرون عامون للطيران المدني يمثلون العديد من الدول

 اإلقليمي.

وقالت الدكتورة ليو، معربًة عن امتنان اإليكاو الفائق لحكومة المكسيك على استضافتها الكريمة للمكتب اإلقليمي وما تقدمه 
لوسطى ومنطقة الكاريبي دورًا محوريًا في ، إن "للمكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا ا1957للمكتب من دعم منذ عام 

في المائة  25مسؤول عن أكثر من اليوم لتأمين بيئة سليمة وآمنة وموثوقة للخدمات الجوية، ال سيما أن إقليمكم التنسيق الفعال 
 من الحركة الجوية الدولية".

وأّكدت الدكتورة ليو أن جميع المكاتب اإلقليمية لإليكاو تحظى اليوم بتمويل وموارد أفضل لتقديم المزيد من المساعدات المباشرة 
 .التي تمثلهاإلى الدول 

وأضافت األمينة العامة لإليكاو "إني على اقتناع راسخ بأن اإليكاو عندما تسند إلى المكاتب اإلقليمية درجة أكبر من المسؤولية 
وهو والمساءلة للتعامل والتنسيق مع الدول مباشرة، فإنها تضمن بذلك تنسيقًا تنظيميًا سلسًا على المستويين العالمي واإلقليمي، 

رة الدول على تلبية احتياجاتها والتصدي لشواغلها المحددة في سياق إقليمي". واسترسلت تقول "إن المكتب ما سيعزز بدوره قد
هذا  ضمناإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي بذل جهودًا جبارة لتعزيز الخدمات التي يقدمها للدول 

متعددين الذين اعتمدوه لتمثيلهم لدى اإليكاو. وسيقدم المكتب مساهمات جليلة اإلطار الجديد ولتحسين التعاون بين الشركاء ال
ية القادمة ألمن خطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية وخطتها العالمية للمالحة الجوية وخطتنا العالم نجاح تنفيذليضمن 

 ".(CORSIA) ال الطيران الدوليلتعويض عن الكربون وخفضه في مجالتي اعُتمدت مؤخرًا لخطة الطيران، وكذلك ال

"إن نجاحنا على مدى السنوات الستين  مختتمًا بقوله النظرةوأعرب مدير المكتب اإلقليمي، ملفين سينترون، عن تأييده لهذه 
والمنظمات الدولية واإلقليمية الماضية كان متوقفًا على دعم شركائنا اإلقليميين ومرهونًا بسعينا لتعزيز التعاون بين الدول 

األمام، نرى أن مكتبنا اإلقليمي سيواصل تطوره وتجديد أنشطته ليضمن تالقي شركائنا واستفادتهم  نحو ونحن نتجهوالقطاع. 
 من التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاعنا وسيواجهها إقليمنا في السنوات القادمة".



 
عامًا على تأسيس المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية  60تؤكد في حفل خاص بمناسبة مرور ة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، األمينة العام

 وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، أن المكتب سيواصل تقديم مساهمات جليلة لتنمية الترابط الجوي اإلقليمي خالل العقود المقبلة

 
 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
ن األولويات األخرى. وحماية البيئة، من بين العديد م تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 

 اإليكاو اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي مكتب
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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