
 

 
ها مع رئيسة شيلي، السيدة ميشيل باشليت خيريا (وسط الصورة). وكانت مباحثتاألمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو (الثانية من اليمين)، خالل 

األمين ، باشليتانضم إلى السيدة بينما مصحوبة بمدير المكتب اإلقليمي ألمريكا الجنوبية، السيد فرانكلن هوير (الثاني من اليسار)،  ليو الدكتورة
 راإتشيايانو ال العام لهيئة الطيران المدني في شيلي، السيد ريكاردو كوتيريز ريكابارن (أقصى اليسار) والمدير العام للطيران المدني، السيد ماكسيميل

 (أقصى اليمين).ر يسلو 
 

 خالل زيارتهاتسّلط الضوء األمينة العامة لإليكاو 
 مزايا تطوير الطيران وٕاقامة الشراكات على األخيرة لشيلي 

مكتب  الدكتورة فانغ ليو، يضم مدير ،األمينة العامةبرئاسة وفد من اإليكاو األسبوع الماضي  التقى -٢/١١/٢٠١٥ ال،ـمونتري
تصاالت ت خيريا ووزير النقل واالأمريكا الجنوبية، السيد فرانكلن هوير، برئيسة شيلي، السيدة ميشيل باشليفي اإلقليمي اإليكاو 

، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية، يسالسيد جوزي أنطونيو غوموزير الدفاع القومي، و في شيلي، السيد أندريس غوميس لوبو، 
ران مين العام لهيئة الطياألو خايمي بيندر روساس، ن العام لمجلس الطيران المدني، السيد ، واألمينير االسيد إدغاردو ريفيروس م

 .ماكسيميليانو الراإتشيا لويسرلعام للطيران المدني، السيد السيد ريكاردو كوتيريز ريكابارن، والمدير ا المدني في شيلي،

إقليم في الطيران المدني لسلطات االجتماع الرابع عشر شيلي إللقاء كلمة أمام بهذه الزيارة لليو السيدة األمينة العامة وقامت 
ذات الصلة  اياضناقشتا مجموعة واسعة من القحيث  باشليتأمريكا الجنوبية. وقد أجرت مباحثات مع الرئيسة الخاص باإليكاو 

أخرى من دول وفي في شيلي حاليًا ها نفيذيجري توبناء القدرات التي في مجال الطيران  البنى األساسيةل تحسينات على ابإدخ
لنمو اوبالتالي  ةدولييكاو اللتنفيذ الفعال لقواعد اإلفيما يخص االتقدم المحرز د الطرفان على أهمية . وشدّ أمريكا الجنوبيةدول 

 .اً عمومالقارة هذه وفي في شيلي واالزدهار االقتصادي 



 نمواً بذلك  مسجلةً مليون راكب،  ١٧٧أكثر من بنقل أمريكا الجنوبية بركات الطيران في إقليم اإليكاو قامت ش، ٢٠١٤وفي عام 
  .مليون طن ١,٥تجاوزت كميتها حيث في المائة  ٢سجلت البضائع المنقولة نسبة متواضعة قدرها و في المائة.  ٣,٤بنسبة  قوياً 

منذ  للغاية نطاق واسع على ،"الركب وراء بلد أي ترك عدم" مبادرتهااإليكاو، في إطار  شطتن" :الدكتورة ليو قائلةً  شّددتو 
كل  بما يزّودلتنفيذ القواعد القياسية الدولية عضاء األ هادولمساعدة لسبل أفضل الحيث سعت إلى إيجاد  ،٢٠١٤عام  نهاية

النقل نمّو بها لها جلُ قد يكبيرة لتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية سعيًا وموارد  اتعداداستدولة من هذه الدول بما يلزم من 
 .الجوي في المستقبل"

في أواخر النقل أو السياحة في شيلي قطاعي من رفيعي المستوى الأحد المسؤولين يشارك إننا نتطلع إلى أن مضت تقول: "و 
رئيسية فيه دول ومنظمات دولية ووكاالت إنمائية وهو حدث ستشارك ، للطيران العالمي اإليكاو منتدىافتتاح شهر نوفمبر في 

وذلك  اإليجابية تحقيق النتائجيجعله قادرًا على و لطيران الجدوى االقتصادية ل عّززبما يالتعاون  طيدشراكات وتو ال تقويةمن أجل 
 ."من خالل التنفيذ الفعال للقواعد القياسية الدولية

ألمم المتحدة التابعة لوكالة الفي مقر هذه  ٢٥/١١/٢٠١٥إلى  ٢٣من  للطيران العالمي اإليكاو منتدىومن المزمع عقد 
 المتخصصة في مجال الطيران المدني في مونتريـال. و 
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