توفالو تنضم إلى اإليكاو وتصبح الدولة العضو الـ192

للنشر الفوري

مونتريـــــال  -2017/11/20أصبحت توفالو اآلن الدولة العضو الـ 192في منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) بعد
انضمامها رسميا إلى اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو).
وقد قامت حكومة الواليات المتحدة األمريكية ،بصفتها جهة اإليداع التفاقية شيكاغو ،باطالع اإليكاو على هذا الحدث المستجد،
إذ أودعت توفالو إخطا ار بانضمامها إلى االتفاقية بتاريخ  ،2017/10/19ثم دخلت صفتها كدولة عضو حيز النفاذ بعد ثالثين
يوما من التاريخ المذكور أي في .2017/11/18
وتم على نحو منفصل إطالع الدول األعضاء في اإليكاو على هذا الحدث المستجد بإرسال كتاب موجه إلى الدول أصدرته
وكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال الطيران المدني (اإليكاو) في وقت سابق من هذا اليوم.
وفي هذا السياق ،أشار رئيس مجلس اإليكاو ،الدكتور أولومويا بينارد أليو إلى أن "االنضمام إلى اإليكاو واالمتثال لما يفوق
 12 000من القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بشؤون الطيران المدني والتي اعتمدتها الحكومات هنا يمثالن اليوم عاملين
رئيسيين للعديد من الدول التي تسعى إلى إتاحة مزايا التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة التي يقدمها االنتفاع بالطرق
ي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدت في إطار خطة األمم
دور محور ٌ
الجوية العالمية" ،وأضاف قائال" :للطيران ٌ
المتحدة لعام  ،2030كما يتسم الطيران بأهمية بالغة على وجه الخصوص في تحقيق االزدهار االقتصادي المستدام للدول
الجزرية الصغيرة النامية واكسابها القدرة على الصمود".
أن من المتوقع أن تزداد اآلثار
أن أكثر من نصف مليار من السياح في العالم يسافرون اليوم جواً لبلوغ وجهاتهم ،و ّ
ونظ اًر إلى ّ
االجتماعية واالقتصادية اإليجابية الناجمة عن قطاع السياحة الدولية بنسبة  66في المائة من حيث نمو الوظائف و 104في
المائة من حيث نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  ،2034فإن النمو الكبير في الخدمات الجوية والسياحة يمثل فرصةً
هامةً ،ال سيما للدول الجزرية مثل توفالو.
وقالت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،في هذا الصدد" :أصبح يتاح لتوفالو ،بوصفها دولة عضواً في اإليكاو ،االنتفاع
بما تقدمه اإليكاو على الصعيد العالمي من إرشاد ودعم يساعدانها في رسم سياساتها الخاصة بالطيران وبناء قدراتها والتخطيط
لتنمية البنية األساسية لديها" ،وأردفت ليو قائلة" :ويشمل ذلك إمكانية مشاركة توفالو في فرص تنمية الطيران مثل األحداث
المتعلقة بالتفاوض بشأن الخدمات الجوية والمنتديات العالمية للطيران التي تنظمها اإليكاو ،كما ستنتفع توفالو بالشراكات الدولية
الجديدة التي ستساعدها اإليكاو على إبرامها ،وباإلرشاد االستراتيجي المتاح في إطار الخطط العالمية لسالمة الطيران والمالحة
الجوية واألمن ،فضال عن االنضمام إلى البرامج البالغة األهمية لتدقيق سالمة وأمن الطيران".
عد توفالو من أكثر الدول الجزرية الصغيرة النامية عرضة لآلثار الناجمة عن تغير المناخ في إقليم المحيط الهادئ ،غير أنها
وت ّ
ستتمكن اآلن عقب انضمامها إلى اإليكاو من إعداد خطة عمل وطنية تتناسب مع جهودها الرامية إلى التخفيف من انبعاثات
سيتسنى لها المشاركة في الخطة العالمية للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي
الطيران لديها ،كما
ّ
( ،)CORSIAناهيك عن سائر البرامج واألهداف البيئية المتعلقة بالنقل الجوي الدولي.

معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم
للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد القياسية 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  192دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.

المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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