
 

 خطة جديدة إلقليم أمريكا الجنوبية التابع لإليكاو 
 مه في أمريكا الجنوبيةقد  لتنسيق تعاون النقل الجوي وت  

 للنشر الفوري

أليو، رئيس مجلس اإليكاو، دول إقليم أمريكا الجنوبية  بيناردا يهنأ الدكتور أولومو  – 6/12/2017 سنسيونأو  ـالمونتري
أهداف إعالن بوجوتا، وأكد باألمس أمام مديري الطيران المدني في أمريكا تحقيق التابع لإليكاو على ما أحرزته من تقدم في 

المشترك  مأن خطة اإليكاو الجديدة إلقليم أمريكا الجنوبية ستكون بمثابة مصدره راغوايابب سنسيونأالجنوبية المجتمعين في 
للوصول إلى الظروف على مستوى قارة أمريكا الجنوبية وتوفير لتحقيق تكامل تنمية النقل الجوي في السنوات القادمة، الرئيسي 

 .التي تنجم عنه والمنافع االقتصادية الربط الجويالمستوى األمثل من 

لي اإلجمالي في محتجها الانل ضعف نمو تمث  سع بسرعة يت  وأكد رئيس المجلس أن "قطاع الطيران المدني في أمريكا الجنوبية 
التقدم الهائل هنا. ويحتاج إقليمكم اآلن إلى استراتيجية طويلة األجل قدر من د السبيل لتحقيق السنوات األخيرة، وهو ما يمه  

اإليكاو إلقليم أمريكا وهنا تأتي خطة  ،وزيادة المنافع المترتبة عليها ،الجوي بشكل مستمر فيه الريطزيادة ل وأكثر طموحا  
 الجنوبية".

توسيع التابعة لإليكاو على أربع أولويات رئيسية للنقل الجوي في أمريكا الجنوبية وهي: الجديدة وتركز خطة أمريكا الجنوبية 
، واستقالل وتعزيز سلطات الطيران المدني من خالل التعاون السالمة ءتحسينات أداإلى ، واستمرار التوصل نطاق الربط الجوي

 لضوضاء.اثات و ابعناال في تخفيضالالوطنية المحلية، والمزيد من 

تحرير النقل الجوي وتنسيق أنظمة حماية العمل على يتضمن  سوف الربط الجويمستوى "إن التقدم في  :وقال الدكتور أليو
ولتحسين سالمة  .ركاب القرن الحادي والعشرين وتطلعاتالمستهلكين، وذلك لتحقيق التكامل بين خدمات النقل الجوي اإلقليمية 

، واعتماد نظام اتجانب الحكوممن  الوطنيةلبرامج السالمة والفعال  الطيران بشكل أكبر، تؤيد اإليكاو التنفيذ األكثر اتساعا  
 ."لي الصناعة والموردين المحليينإدارة السالمة بواسطة مشغ  

خرائط الطريق المحددة في و باألهداف الشاملة  ال  بمستق في أمريكا الجنوبية يجريسالعمل الذي  ه ينبغي مواءمةأن د أيضا  وأك  
لن إقليم أمريكا الجنوبية  وأداء التزام مستوى تحسينوأن ، لت مؤخرا  د  الطيران، التي ع  وكفاءة وأمن اإليكاو العالمية لسالمة خطط 
مثل أكبر مجال يربما ، والتي تزداد مواردها، وأن هذا سلطات الطيران المدني األكثر قوة واستقالال   إقامةمن خالل  إال يتحقق

 محتمل للتحسين في المستقبل.

ليما ومبادرة اإليكاو الخاصة بعدم ترك أي دولة وراء الركب سيكونان "إن مكتب اإليكاو اإلقليمي في  :وقال الدكتور أليو
فيما بينكم الممتازة الموارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف، بدعم من آليات التعاون توفير أساسيين لنجاحكم في إنشاء الشراكات و 

قبة سالمة وأمن مراجهاز و  (SRVSOP)مراقبة السالمة في للتعاون اإلقليمي  الجهازوالموارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف، مثل 
 ."(CASSOS)الكاريبي الطيران في 



 باالستدامة البيئية للطيران المدني في اإلقليم. ادول أمريكا الجنوبية على التزامه ومدح الدكتور أليو أيضا  

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من نشاط الحد من تساعد بالفعل على تحققت ن التحسينات التشغيلية التي "إ :وأضاف يقول
على التزامكم  الطيران الدولي، وخطط العمل لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي حققتموها هي عالمة ملموسة جدا  

يعزز وبية سوف "إن إضافة هدف بيئي رفيع المستوى في خطة إقليم أمريكا الجن :للنقل الجوي". وقال ياألعمق باألداء البيئ
 ."هذا االلتزام اإلقليمي

وأثناء وجوده في باراغواي الجتماع مديري الطيران المدني اإلقليميين كان من دواعي سرور الرئيس أليو أن يهدي شهادة رئيس 
شهادة  مت أيضا  د  . وق  سأغويري مارتينيالدكتور لويس مانويل  في الدولة، لطيران المدنيل المديرية الوطنيةالمجلس إلى رئيس 

لقواعد والتوصيات الدولية لكون، رئيس هيئة الطيران المدني في أوروغواي. وقال إن االمتثال الر أنطونيو أالعميد نية إلى ثا
الدولي للطيران المدني، وأن شهادات اإليكاو تهدف إلى االعتراف بتقدم الربط الجوي لوصول إلى منافع ل ا  يويح أمرا   عد  لإليكاو ي  

 .طيراناللسالمة العالمية اإليكاو الدول في التزامها بقواعد 

 ووزير الدولة لألمانة الفنية لتخطيط التنمية ،سينز مارتينيخالسيد ديو  ،باراغوايفي مع وزير الدفاع  أيضا  الرئيس واجتمع 
التعاون المدني/العسكري في لتعزيز . ودارت المناقشات مع وزراء باراغواي سوزيه موليناتماعية، السيد خاالقتصادية واالج

رفع رؤية رفيعة المستوى لضمان  ستسمح بالتوصل إلىاستخدام الفضاء الجوي، وكيف أن خطة أمريكا الجنوبية الجديدة 
وأولويات االستثمار في  البنى األساسيةللتحديث السيما  ،األهداف العديدة للطيران المدني ى اإلرادة السياسية لتحقيقمستو 

 .المتوقعنمو المواجهة 

 

 الدكتور ،لطيران المدنيالوطنية لالمديرية اإليكاو إلى رئيس مجلس م شهادة رئيس ( يقد  الصورة ا بينارد أليو )يساريمو و رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أول
 السيد أوسكار كيسادا )يمين ،)وسط الصورة( بصحبة نائب المدير اإلقليمي لمكتب اإليكاو إلقليم أمريكا الجنوبية سلويس مانويل أغويري مارتيني

شهادات  أنو  ،لطيران المدنيدولي لال الجوي الربطلوصول إلى منافع ل ا  يحيو  لإليكاو يعد أمرا   لقواعد والتوصيات الدوليةل تثال(. ومما يذكر أن االمالصورة
 بقواعد اإليكاو العالمية لسالمة الطيران. هااالعتراف بتقدم الدول في التزامتهدف إلى اإليكاو 



 ومات للمحررينمعل
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي 
البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191خرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البال  عددها العديد من األولويات األ

 الجنوبيةمكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا 
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 لالتصال
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