
 
 

 هما مفتاح استدامة النقل الجوي في أمريكا الشماليةاألمينة العامة لإليكاو تقول: "االستثمار وااللتزام 
 الوسطى والكاريبي"و 

 للنشر الفوري

العامين للطيران المدني في إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، شّددت  في كلمة أمام حشد من المدراء -١٠/٨/٢٠١٨ مونتريـال،
على أن االلتزامات المالية والسياسية الملموسة الزمة وملّحة للحفاظ  ،األمينة العامة لهذه الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، اإليكاو

 التنمية المستدامة لدول اإلقليم.في هامة سهامات إعلى ما للسياحة ونمو الطيران من 

مساعدة نائب وزير  ،فانغ ليو والسيدة تاو فام كٌل من الدكتورة  ٢/٨/٢٠١٨إلى  ٣١/٧/٢٠١٨في أوتاوا من انعقد افتتح االجتماع الذي قد و 
 .النقل

لنظم النقل الجوي في اإلقليم.  مزدهروأدلت د. ليو بهذه المالحظات ضمن كلمة أشمل بشأن المتطلبات على المدى القريب لضمان مستقبل 
ستثمار وأّكدت في النقاط األخرى التي تطرقت إليها على أولوية تنفيذ خطتي اإليكاو العالميتين ألمن وسالمة الطيران وأهمية بناء القدرات واال

 تنظيمية مستقرة وموثوقة.أطر في البنى التحتية للطيران وتلبية تطلعات المانحين والمستثمرين في استحداث 

 سهام بمبلغ وظيفة واإل ماليين ٩,٧التنبؤات تشير إلى أن النقل الجوي والسياحة سيؤديان إلى خلق ما ال يقل عن "بأن وأفادت األمينة العامة 
" مشيرة إلى أن تحقيق هذه األهداف سُيحدث تغييرات ٢٠٣٤ عام الي لدول الكاريبي وحدها، بحلولماالجمليار دوالر في الناتج المحلي  ٤٣٠

 .جذرية في دول اإلقليماقتصادية 

) من إحدى وعشرين دولة من الدول األعضاء في اإليكاو، تمتد من كندا شماال حتى NACCيتشّكل إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (و 
 إقليما تابعة لفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. بنما جنوبا، فضال عن تسعة عشر

 ب"وأّكدت د. ليو مجددا التزام اإليكاو بتوفير دعم حاسم لدول اإلقليم عبر المكتب اإلقليمي ومن خالل مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الرك
 نجازات الباهرة التي حققتها على مدى السنوات الماضية.دول اإلقليم إلى مواصلة البناء على اإل داعيةً  ،ومكونها الخاص ببناء القدرات

من خالل تنفيذ نجازات المثالية التي حققها اإلقليم في مجال سالمة الطيران وال سيما فيما يتعلق بالتخفيف من المخاطر التشغيلية وتّم إبراز اإل
لبلوغ المستوى  )RSOO( الجوية )، وٕاعداد منصة المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمةSMS/SSPنامج السالمة الوطني (نظام إدارة السالمة وبر 

 والجهود الرامية إلى استحداث مؤسسات إقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع.األمثل فيما يّتصل ببناء قدرات مراقبة السالمة 

"باستمرار تحسن األداء في مجال السالمة على الصعيد العالمي، بفضل جهودنا التعاونية في إطار خطة أنه وٕاْذ أوضحت األمينة العامة 
)، بدأت اإليكاو تصّب قدرا أكبر من االهتمام على تحديات بعينها، ومنها التصّدي للمخاطر التشغيلية GASPاإليكاو العالمية للسالمة الجوية (

أعربت عن و . في الملحق التاسع عشر بصيغته المعّدلة حديثا" المنصوص عليه ،امج السالمة الوطنيإدارة السالمة / برننظام ضمن إطار 
 شكرها لمؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية على دورها النشط في بسط منصة المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة التعاونية.

من األساسي أن تتمتع تلك السلطات زيز قدرات سلطات الطيران المدني لديها والحظت "أنه وشجعت األمينة العامة دول اإلقليم على زيادة تع
بقاء باالستقاللية المالية واإلدارية كي تضطلع بمهامها على النحو المناسب، فضال عن القدرة على جلب موظفين فنيين مؤهلين وتوظيفهم واإل

 توسع".ت تي ما فتئتي الالطيران العالم لتسيير منظومةعليهم 

) NGAPبمهارات العاملين المحليين من خالل برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران (وتعّهدت بأن ترتقي اإليكاو 
في إقامة شراكات  ،) الذي سينعقد قريباIWAFلطيران (ل)، مبرزة أهمية منتدى اإليكاو العالمي GATومكتب التدريب العالمي على الطيران (

 استراتيجية جديدة من أجل تطوير الطيران. 



اإلطار التنظيمي للطيران وتفسح المجال أمام قدر كبير من االستثمارات الخاصة وهو ما  استقرارومن شأن هذه الجهود مجتمعة أن تعّزز 
 .قليمهذا اإليشّكل في نهاية المطاف، المفتاح لضمان استدامة النقل الجوي في 

مشاريع  وٕاذا كانت هناك قاّرةوأفادت د. ليو أن "المستثمرين سيعملون مع الدول بقدر أكبر من الطمأنينة إذا ما كانت لديها أطر تنظيمية 
 ."مؤكدةاستثمارية تتمّخض عن عائدات 

 وكندا وكوبا والواليات المتحدة األمريكية وهم:وأثناء وجودها في أوتاوا أجرت د. ليو محادثات مع ممثلي جزر البهاما وبربادوس 

 لدى كندا؛ السيد ألفين سميث، المفوض السامي لجزر البهاما •
 ؛السيد كيري سيموندس، وزير السياحة في بربادوس •
 ؛مراقبة السالمة الجوية وتطوير فام، والسيد فرانسوا كولينز المدير العام إلدارة ةالسيد •
)، والسيدة ميرتا فريسبو فراسكيري، ممثلة كوبا في IACCدانييل لوبز، رئيس معهد الطيران المدني في كوبا ( السيد أرماندو •

 )؛IACCوالسيد أورالندو نيفوت غونزاليس، مدير المالحة الجوية بمعهد الطيران المدني ( ،مجلس اإليكاو
 والسيد توماس ل. كارتر، ،ادية بالواليات المتحدة األمريكيةالسيد كارل بورليسون، نائب المدير باإلنابة لهيئة الطيران االتح •

 .في مجلس اإليكاوممثل الواليات المتحدة 

الممثلين في مجلس اإليكاو ممن حضروا االجتماع، إضافة إلى رئيس لجنة المالحة وجرت محادثات أخرى مع المدراء العامين للطيران المدني 
 ) بصفتها نائبة مدير البرنامج CARICOMد.يوروود التي مّثلت أمانة الجماعة الكاريبية (الجوية السيد كلود هورلي ود. بولين 

 النقل. لشؤون

 

 
 ين للطيران المدني في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي،تلقي الكلمة الرئيسية في االجتماع الثامن للمدراء العامّ األمينة العامة لإليكاو د. ليو 

للحفاظ على ما للسياحة ونمو الطيران من إسهامات هامة  ةوالسياسي ةالمالي اتما يكفي من االلتزامتقديم الذي انعقد في أوتاوا. وقد شّددت على أهمية 
 .في التنمية المستدامة لدول اإلقليم

 
 



 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي 
من بين  البيئة، 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. ١٩٢خرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها العديد من األولويات األ

 المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

 إطار اإليكاو لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي

 بلد وراء الركب" مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي

 الطيران وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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