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 تقدمالتوّجه حركة االلتزامات واإلنجازات التي تسّلط الضوء على منظمة الطيران المدني الدولي 
 في مجال الطيران في أمريكا الالتينية

 للنشر الفوري

حددت منظمة الطيران المدني الدولي مجموعة من األولويات والتوقعات لدول أمريكا الالتينية هذا  - 23/11/2018 –ال وهافانا ـمونتري
العادية الثالثة والعشرين للجنة الطيران المدني ألمريكا  العمومية الجمعية بإلقاء كلمة أمام ةالعام ةمجلس واألمينالرئيس  قاماألسبوع عندما 

 (.الكاكالالتينية )
على أن موضوع المناقشة الرئيسي في  الحاضرين، أمام أليوبينارد  أولوموياجلس منظمة الطيران المدني الدولي، الدكتور شدد رئيس مو 

العالقة الحاسمة بين اإلجراءات المتضافرة التي  يبّين أهميةالنقل الجوي في أمريكا الالتينية"  مجال التنافسية فيالقدرة حلقة النقاش حول "
 هذه المستويات، اإليكاو وتحسينالصادرة عن ( SARPsلقواعد والتوصيات الدولية )لت لالستثمار في مستويات امتثالها تخذها الحكومات

لدول ا خاص بشكلو الجوي الدولي والتي تعتبر ضرورية للغاية الزدهار جميع الدول،  الربط مستويات فيعن ذلك الناتج  والتقدم" بل
 الجزرية الصغيرة النامية".

اإلشارة إلى الدول النامية الجزرية الصغيرة، أشار رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بحماس إلى التزامات كوبا األخيرة في وعند 
كان له  المترتب عليهالجوي  الربطمنظمة الطيران المدني الدولي وتعزيز ألحكام متثال االمجال النقل الجوي وقيادتها، معترفًا أيضًا بأن "

 الوطني". ممباشر على اقتصادكتأثير 
ماليين من السائحين الذين سافروا  4للسياحة هنا، وأن الطائرات التجارية نقلت أكثر من  اً يقياس اً كان عام 2017بالنظر إلى أن عام و "

لى شواطئهم،   ،كبرى ة وديناميكيةاالتفاق على أن الطيران المدني هنا في كوبا يتمتع بصحة جيد متأكد أنه يمكننا جميعاً  فأننيمن وا 
 وأن مستقبله ونموه المستدام ليسا محل شك اليوم".

، م، أشار إلى أنه "من خالل ضمان االستثمارات الالزمة في مشاريع تطوير الطيران الخاصة بكعاموفي معرض حديثه عن اإلقليم بشكل 
دارتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات  من ديات الطيران العالمية السنوية، تظهر فوائد واضحة منت الذين يحضرونالشركاء إلى جانب وا 

 ."الدول األخرى والشركاء التجاريينالجوي مع  على إقامة أواصر الربطالدول قدرة  وتزدادزدهار حيث اال
أهمية زيادة التعاون اإلقليمي  أبرزت للجميعالنقل الجوي حيث  مجال فيعلى ما حققته ليو منطقة أمريكا الالتينية برمتها أكما هنأ الرئيس 

 قليمية لمراقبة السالمة.اإلمنظمات لل توفير الموارد واألدوات الالزمة من خالل
تعاون وأشار إلى أن "أمريكا الالتينية بمثابة منارة للعالم في هذا الصدد، كما يتضح من التقدم الهائل والتعاون الذي تحقق في إطار نظام ال

قبة ار م( ولوائح الطيران في أمريكا الالتينية". "لقد كان لهما تأثير إيجابي كبير على األداء اإلجمالي لSRVSOPالمة )اإلقليمي لمراقبة الس
 فوائد االجتماعية واالقتصادية في مجال الطيران".التحقيق على  مالسالمة في هذه المنطقة، وبالتالي على قدرات دولتك

ماليين  3ما يقرب من  تسيير، حيث تم 2017٪ في حركة نقل الركاب خالل عام 7دول أمريكا الالتينية زيادة بنسبة  هذا، وقد حققت
 وكفاءة وأمان". بسالمةهذا النمو بد من تنظيم ال" هعلى أن الحاضرةكبار الشخصيات  أمامليو الضوء أرحلة جوية، وسلط الرئيس 

( ومؤخرًا أمن الطيران GANP( والمالحة الجوية )GASPالخطط العالمية لإليكاو لسالمة الطيران )وقد أشار في هذا السياق إلى قيمة 
(GASeP.مشددًا على أنها توفر األهداف واالستراتيجيات المنسقة لمساعدة الدول األعضاء في اإليكاو في االستجابة لتحديات النمو ،) 

 الذي عقدتهزا في وقت سابق من هذا العام، خالل المنتدى الدولي الرابع للطيران وفي إشارة أخرى إلى اإلعالن الذي صدر في فورتالي
النقل الجوي  أوضاعمنظمة، أشار الرئيس أليو إلى أنه يوفر "مجموعة مفيدة للغاية من األولويات التي يمكن من خاللها متابعة تحسين ال

 والقدرة التنافسية في أمريكا الالتينية".
جنوبية، وهناك فرصة كبيرة تقدم نفسها اآلن -أنماط الحركة الحالية في أمريكا الالتينية هي بالتأكيد ذات طبيعة شماليةوعلق قائاًل: "إن 

 لزيادة الربط بين الشرق والغرب".



لمنظمة  ةالعام ةناألمي أشارتالثالثة والعشرين للجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية، العمومية جمعية أمام الفي مالحظاتها الختامية و 
للطيران المدني في أمريكا  تعاوناً وأكثر  إشراقاً يفتح الباب نحو مستقبل أكثر  المؤتمر هذاأن إلى فانغ ليو،  ةالطيران المدني الدولي، الدكتور 

 الالتينية.
الطيران  االستيعابية لقطاعلقدرة في ا الضرورية اآلن يمكن من خاللها قيادة عملية التحولو ، اتعالقالقوية توأكدت أن "هذا سيؤدي إلى 

 لدول األعضاء في اإليكاو في أمريكا الالتينية".في ا ئهوألدا
 مل مع المكاتب اإلقليمية لإليكاوليو األمين الجديد ورئيس لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية على الع ةالدكتور  تكما شجع

لمكاتب اإلقليمية ل االستمرار في توفير الموارد الالزمة٪ بضمان 100 ة"ملتزم مؤكدة أنهافي مكسيكو سيتي وليما بأكبر قدر ممكن، 
عطائها األلإليكاو   ."اللجنة في عن كل مبادرة نقوم بها معا لصالح الدول األعضاء وتحميلها المسؤولية ةولويوا 
في ضوء الطبيعة المتطورة لتهديدات أمن الطيران  بأنهأعضاء اللجنة الحاضرين لمنظمة الطيران المدني الدولي  ةالعام ةاألمين تكما ذّكر 

التقدم المنسق على أساس  عجلة لمواجهتها، "من األهمية بمكان أن تستمر دول أمريكا الالتينية في دفع ُتستخدموالطرق المبتكرة التي 
 .المحددة" وغاياتهابما في ذلك أهدافها  ،في إطار الخطة العالمية ألمن الطيران ألمريكا الالتينيةمؤخرًا متفق عليها الطريق الطة ريخ

منظمة الطيران المدني الدولي على أهمية االبتكار في مجال النقل الجوي اليوم، مشيرين إلى ل كل من رئيس المجلس واألمينة العامةوشدد 
يظلون في طليعة هذا التقدم.سحتى عقود، وأن قادة الطيران يجب أن يؤكدوا أنهم  والأن التقدم التكنولوجي لم يعد يستغرق سنوات 

 
  



 
 

 مصادر معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هواللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمنأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد 

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 192والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
  اإليكاو وتنمية قطاع الطيران

  و "عدم ترك أي بلد وراء الركب"امبادرة اإليك
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