
  
 

 تقدم في مجالي االمتثال وتنمية النقل الجويالرئيس مجلس اإليكاو ورئيس بوليفيا يؤكدان أهمية إحراز 
 للنشر الفوري

بينارد آليو، ورئيس بوليفيا، الدكتور خوان إيفو موراليس أيما، أّكد رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا  -٢٨/١٠/٢٠١٧، مونتريـــــال
على مواصلة التقدم الذي أفضى إلى حصول بوليفيا على شهادة رئيس مجلس اإليكاو، مشيرين إلى الدور الهام للربط الجوي  ضرورةعلى 

قّد أهدى الدكتور آليو الشهادة إلى الرئيس موراليس أيما االقتصادية المستدامة. و و لقواعد اإليكاو في تحقيق التنمية االجتماعية نحو يمتثل 
 شخصيًا يوم الخميس، بحضور ممثل بوليفيا في مجلس اإليكاو، السيد خافيير غارسيا سوروكو.

تقديرًا لما أحرزه البلد من وتم تسليم الشهادة بمناسبة االحتفال بالذكرى السبعين لإلدارة العامة للطيران المدني في بوليفيا، حيث ُأهديت الشهادة 
كبير في التنفيذ الفعال لقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية، وهو شرط أساسي لالستفادة من شبكة الطيران المدني الدولية. ويتم تحديد تقدم 

 لعالمي لتدقيق مراقبة السالمةالبلدان التي تتلقى هذه الشهادات وفقًا لمعايير موضوعية وشفافية تستند إلى نتائج أنشطة برنامج اإليكاو ا
 وفقًا لنهج الرصد المستمر.  الجوية

جتماعية وقد أبرز الرئيسان، في محادثاتهما الثنائية، أهمية تشجيع التنمية المستدامة للربط الجوي الدولي بوصفها محركًا أساسيًا للتنمية اال
مطار فيرو فيرو ليصبح مطارًا  برؤيته بشأن تطويرفي مطار سانتا كروز و الستثمارات التي ُبذلت واستشهد الرئيس موراليس بااالقتصادية. و 

وشدد الدكتور أليو من جانبه على دعم اإليكاو الكامل لهذه الجهود في  ، للداللة على التزام حكومته في هذا الشأن.رئيسيًا على مستوى اإلقليم
من خالل هذه المبادرة تعكس روح ومقاصد اتفاقية  التي تتجلىبأن مظاهر التعاون ، مذّكرًا إطار مبادرتها "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

    ت على إنشاء اإليكاو وكانت بوليفيا من الدول األصلية الموّقعة عليها.التي نصّ  ١٩٤٤ان المدني الدولي لعام الطير 

تعاون الدولي الذي أوصل الطيران إلى ما هو عليه اليوم، كما أن وقال الدكتور أليو في هذا السياق "إن لإليكاو إرثًا عريقًا في عقد أواصر ال
، نعلم أن اإليكاو األماملبوليفيا إرثًا عريقًا في المشاركة في هذا المسعى منذ بدء العهد الحديث للطيران". وأضاف قائًال "ونحن نتطلع إلى 

 وكلناشراكة بلدان مثل بوليفيا، في سعينا هذا على سنعّول و طيران. ستواصل رسم مستقبل النقل الجوي في خدمة الدول وبالشراكة مع قطاع ال
 الحيوي والمستدام في خدمة البشرية جمعاء". النقل الجوي دورهشبكة اتحفظ لبأن التزاماتنا المشتركة س ثقة

السيد فرناندرو هواناكوني ماماني،  الدكتور أليو الفرصة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع وزير الشؤون الخارجية لبوليفيا، زيارةوأتاحت 
ينوخوسا. وركزت االجتماعات على تحديد مجاالت التحسين التي تحتاج تركيزًا خاصًا في المجالين الفني كالروس اووزير النقل، السيد ملتون 

 الفائقةة باستحسان مؤيدين األهمية والتنظيمي لقطاع وعمليات النقل الجوي في بوليفيا. وقد تلقى الوزيران مالحظات الدكتور أليو التوجيهي
، مثل للبلدان النامية غير الساحليةال سيما  ،من فوائد اقتصادية واجتماعية جمة الربط الجويفي هذه المجاالت، نظرًا لما يحققه  إلحراز التقدم

 . بوليفيا

كاو، ، كٌل من مدير مكتب التعاون الفني لإلي٢٧/١٠/٢٠١٧إلى  ٢٥وكان برفقة رئيس المجلس في زيارته إلى بوليفيا، التي امتدت من 
 مريكا الجنوبية، السيد أوسكار كيسادا. اإلقليمي أل اإليكاو مدير مكتبالسيد إيفان غاالن، ونائب 

 



  
موراليس أيما، بمناسبة الذكرى  رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، يهدي شهادة رئيس المجلس إلى رئيس بوليفيا، الدكتور خوان إيفو

لما أحرزته بوليفيا من تقدم في التنفيذ الفعال لقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية.  هتقدير المدني في بوليفيا، تعبيرًا عن السبعين لإلدارة العامة للطيران 
   الدولية شرطًا اساسيًا لالستفادة من شبكة الطيران المدني الدولية. الصورة لخوسيه ليروزيه.   والتوصياتويشكل االمتثال لهذه القواعد 

 
 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

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

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

 مكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا الجنوبية
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 :لالتصال
 لسيد أنطوني فيلبينا

 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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