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التحتية والسياسات االقتصادية ى ناإليكاو تسلط الضوء على أولويات تطوير الب
  في البرازيل  أياتا الذي نظمته"أجنحة التغيير"  مؤتمرخالل 

  للنشر الفوري

التحتية  ىوجهت الدكتورة فانغ ليو رسالة قوية بشأن أهمية التزام الدول األعضاء بتطوير البن - ٥/٤/٢٠١٧مونتريـــــال 
في كلمتها  ،على النحو األمثل في الطاقة االستيعابية وتعزيز االستفادة من النقل الجوي المتوقعة لمعالجة أوجه القصور

  في ريو دي جانيرو بالبرازيل.  الذي نظمته أياتا "٢٠١٧"أجنحة التغيير  مؤتمراالفتتاحية بمناسبة 
ليو  الذي افتتحته الدكتورةقاد معرض البرازيل الجوي الدولي مع انع اتحاد النقل الجوي الدولي هوقد تزامن هذا التجمع الذي نظم

  جمع قادة قطاع النقل الجوي في إقليم أمريكا الجنوبية لإليكاو.  ، والذيلسابقفي اليوم ا
وتوسعا في  ؛شهدت أمريكا الجنوبية على مدى السنوات القليلة الماضية تحسنا في الربط الجويلقد :" قائلةً الدكتورة ليو  شددتو 
 فرسالوجهات فضال عن زيادة في عدد  أسعار النقل،التنافسية في هياكل  نمومزيدًا ، البضائعسواق المسافرين وشحن أ

ألنا أنفسنا كيف يمكننا إذا س" وأضافت قائلة االجتماعي واالقتصادي". ينومساهمات إيجابية لقطاع الطيران على الصعيد
دون لهذا السؤال هي األولى بديهية الوضمان استدامة هذا النمو المتوقع، فإن اإلجابة على النحو األمثل  هذه المنافع تسخير

  ". ومرافقه الجويلنقل لالتحتية  ىضرورة تحديث البن مباشرة، تليها شك االمتثال لقواعد اإليكاو الدولية
من  فإن العديدإيجابيا  مثاالالبرازيل مؤخرا  تطوير المطارات في تعّد مشاريعأنه في حين لقادة الطيران  وأكدت الدكتورة ليو

  النمو المتوقع حاليا في الحركة الجوية. بعد الستيعاب مهيأة  أنحاء اإلقليم ليست في األخرى المرافق
األداء  على سينعكس سلباً طوير قطاع الطيران في ت ةً ستباقيا أكثر التقاعس عن تبني نهجٍ ن أ" الدكتورة ليو مؤكدة أضافتو 

توقعات مع  وحدها في هذا الوضع بالتأكيد، غير أنه أمريكا الجنوبية ليست" ردفت تقولوأالتجارة". و السياحة  الوطني في ميداني
كلما تباطأت الدول في إنه فعاما فقط،  ١٥في غضون تضاعف حجم الرحالت الجوية والركاب على الصعيد العالمي 

  تلك الدول". في االجتماعي واالقتصادي  ييناآلثار السلبية على المستو تفاقمت االستثمار كلما 
ة ليإن اإليكاو اعتمدت رؤية طو " قائلة ،وأبرزت األمينة العامة لإليكاو أيضا أهمية تكامل النقل الجوي في أمريكا الجنوبية

حماية المستهلك وقوانين وسياسات  لوائحفي الدول". ودعت إلى تنسيق النقل الجوي  تحرير األجل للمساعدة في تيسير وتشجيع
  للنقل الجوي.المنافسة لتعزيز التكامل اإلقليمي 

مستفيضة من المناقشات مع مسؤولين برازيليين رفيعي المستوى فيما يتعلق  ةفي البرازيل جولبعثتها وأجرت الدكتورة ليو أثناء 
تحقيق التحتية والربط العالمي من أجل  ىبالقواعد والتوصيات الدولية لإليكاو وأهمية تطوير قطاع الطيران واالستثمار في البن

في البرازيل  "في مجال الطيران نساءمنظمة "في افتتاح أول فرع لشاركت كما . االجتماعي واالقتصادي المستدام للدولةالرخاء 
وقدمت  ،زارت العديد من مرافق هيئة الطيران المدني البرازيليةو ، المدني للطيران الالتينية أمريكا لجنةاللجنة التنفيذية ل وخاطبت

  .الطيران قطاع حماية البيئة حاليًا في أولوياتتعليقات في الجلسة الختامية لندوة اإليكاو اإلقليمية بشأن 
 رئاسة الجمهورية البرازيلية ديوان رئيس الذين التقتهم الدكتورة ليو أثناء بعثتها رفيعي المستوىالالمسؤولين الحكوميين  ومن بين
ماوريسيو السيد  ،وزير النقل والموانئ والطيران المدنيو  ،يو نونيسسالسيد الوي ،ووزير العالقات الخارجية ،يايليو بادسالسيد الي
 نومسؤولي ،وييه ريكاردو بوتيلز و جالسيد ، ورئيس الوكالة الوطنية للطيران المدني، ويالسيد ماركس بلتر ، وزير السياحةو  ،كينتيال
  .في البرازيل المالحة الجويةهيئة و  الجويمن إدارة مراقبة المجال  آخرين

ةـــــيـشرة صحفـــن  



 الستراتيجيات، عن ارتياح اإليكاو يو باديلياساليالسيد  ،البرازيل في ديوان الرئاسةمع رئيس وأعربت الدكتورة ليو في اجتماعها 
لربط المناطق المحلية السيما خطتها لتطوير المطارات  ،قطاع الطيران وعمليات التحسين التي اضطلعت بها البرازيل مؤخرا

  النائية وتوسيع إمكانات السياحة والتنمية االقتصادية. 
على تأكيد التزاماتها ، شاكرًة إياها الدول المجاورةأفضل ممارساتها في هذا المجال مع تقاسم البرازيل على  الدكتورة ليو وشجعت

    في ليما.اإلقليمي  المكتب وفقا لتوجيهاتبدعم برامج اإليكاو للتعاون اإلقليمي وبناء القدرات في أمريكا الجنوبية 
االقتصادية لوضع البرازيل كمركز لتصنيع الطائرات مناقشاتها الوزارية األخرى على الجوانب األمينة العامة لإليكاو وركزت 

مجلس األمن التابع لألمم والقرار األخير ل ،في مجال الطيران األخضرالبيولوجي ومساهماتها الرئيسية في تطوير الوقود 
 ،الطيران المدني من األعمال اإلرهابيةحماية تعزيز لدول على العمل من خالل اإليكاو من أجل االذي يشجع  المتحدة

وأهمية  ،بما في ذلك المالحة القائمة على األداء ،واألهداف الحالية لخطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية والمالحة الجوية
الطيران الدولي التي تم االتفاق عليها مؤخرا.  اإليكاو للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال مشاركة البرازيل في خطة

المبادرات العديدة التي تضطلع بها البرازيل لتعزيز  آخر المستجدات بشأنوأعربت األمينة العامة عن امتنانها أيضا لتلقى 
  السياحة الدولية بصورة أعم. 

السيدة فيكتوريا  ،نائبة رئيس إدارة الطيران االتحادية األمريكية لفي البرازي هم الدكتورة ليوتالذين التق خريناآلمسؤولين ومن بين ال
التحقيق في وقائع وحوادث  مجلسالمهندس خوان بيدرو ايرجوين؛ ورئيسة  ،؛ ومدير وكالة الطيران المدني األرجنتينيةواسمر

 ،والمدير العام للطيران المدني الكولومبي المدني للطيران الالتينية أمريكا لجنة باميال سواريز؛ ورئيس السيدة ،الطيران األرجنتيني
، وكان الهدف من يخمونفيالسكيز ، السيد كارلوس في غواتيماالفارون؛ والمدير العام للطيران المدني را غينالفريدو بوكا السيد 

  هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن المسائل المشتركة.  
        

  
افتتاح ، في ي في أمريكا الجنوبيةللنقل الجو التحتية والسياسات االقتصادية  ىتلقي كلمة بشأن أهمية تطوير البنالدكتورة فانغ ليو،  ،األمينة العامة لإليكاو

 في ريو دي جانيرو األسبوع الماضي. الذي نظمته أياتا "أجنحة التغيير"مؤتمر 

  معلومات للمحررين
  مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب

  اإليكاو والتطور االقتصادي للنقل الجوي



  معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة  اآلمن والمنظم للطيران المدني
 ١٩١الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني
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