إيكاو

ن ــشرة صحفـي ـ ــة

اإليكاو تساعد تايالند بشأن نتائج تدقيق مراقبة السالمة
للنشر الفوري
مونتريـال – 2016/12/20 ،اتفق كل من الدكتورة فانغ ليو األمينة العامة لإليكاو ومعالي السيد برايوت تشان أوتشا ،رئيس

وزراء تايالند ،على تسريع وتيرة التعاون من أجل حل الشواغل البارزة في مجال السالمة في تايالند ،وذلك خالل زيارة األمينة
العامة مؤخ ار إلى تايالند.
وقالت الدكتورة ليو معلقة" :تُعد تايالند من الدول الرائدة في العديد من مجاالت التنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ ،كما أن نمو السياحة الدولية فيها يعتمد بقوة على تدقيق مراقبة السالمة الفعال وضمان الربط الجوي العالمي اآلمن".
وأكد رئيس الوزراء السيد برايوت تشان أوتشا مجددا التزام حكومته بضمان أن تصبح عمليات النقل الجوي مطابقة لقواعد
اإليكاو في أسرع وقت ممكن ،وأكد أيضا أن حكومة تايالند ستتخذ التدابير الالزمة لحل الشواغل البارزة في مجال السالمة
ومن المتوقع أن تكون جاهزة من أجل بعثة المتابعة من قبل اإليكاو في يونيو .2017
كما سلط الضوء على أهمية المساعدة النشطة التي تتلقاها تايالند من مكتب اإليكاو اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ في بانكوك
وركز على بناء قدرات الموظفين في مجال وضع اللوائح التنظيمية كمثال على كيف يمكن للتعاون مع اإليكاو أن يحدث آثا ار
هامة.
وشكرت الدكتورة ليو تايالند على قيادتها التي أبدتها بوضع قطاع النقل الجوي ضمن أولويات خطة العشرين عاما من التنمية
الوطنية للبالد وشددت على أهمية معالجة أولويات السالمة واألمن وبناء القدرات على المدى القصير من أجل دعم النمو
المستدام في المستقبل .ودعت األمينة العامة تايالند مجددا إلى "تعزيز االستفادة من مزايا النقل الجوي بالنسبة للسياحة والتجارة
واالضطالع بدور قيادي في رابطة أمم جنوب شرق آسيا لتسهيل جهود الدول الصغيرة في توسيع قدراتها وتحسين أنظمة الرقابة
التنظيمية".
وأثارت األمينة العامة لإليكاو مجددا هذه النقاط خالل المناقشات الثنائية التي عقدتها مع وزير النقل في تايالند معالي السيد
أرخوم تيريمبيتايابايسز ،وخالل االجتماع رفيع المستوى مع الدكتور سامشاد أختر ،السكرتير التنفيذي للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ.
واتفق كل من الدكتورة ليو والدكتور أختر على أنه ينبغي لوكالتي األمم المتحدة (اإليكاو ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ) تعزيز جهودهما من أجل تشجيع إدراج أولويات الطيران ضمن خطط التنمية الوطنية للدول
بالنظر خصوصا إلى األهمية الحاسمة لتقيد قطاع النقل الجوي بقواعد اإليكاو من أجل تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة لعام .2030

رئيس الوزراء التايالندي ،معالي السيد بريات تشان اوتشا (يمين الصورة) ،والدكتورة فانغ ليو ،األمينة العامة لإليكاو (يسار الصورة) ،اتفقا على التعاون من أجل حل
الشواغل البارزة في مجال السالمة من أجل تحسين ربط النقل الجوي بالبالد وتعزيز االستفادة القصوى لالقتصاد التايالندي من مزايا السياحة الدولية

مصادر معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو
اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى
أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة ،من بين العديد من األولويات األخرى.
والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  191دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
مكتب اإليكاو اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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