تصدق على األولويات واألهداف
دول إقليم آسيا والمحيط الهادئ ّ
الواردة في خطة اإليكاو العالمية الجديدة ألمن الطيران
للنشر الفوري
بانكوك – 2017/12/21 ،رّحبت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،بتصديق دول إقليم آسيا والمحيط الهادئ
باألمس على خريطة طريق جديدة بشأن أمن الطيران ستتمكن الدول من خاللها تنسيق برامجها وأهدافها الوطنية واإلقليمية مع
خطة اإليكاو العالمية الجديدة ألمن الطيران (.)GASeP
وأكدت الدكتورة ليو في معرض كلمتها أمام مؤتمر اإليكاو اإلقليمي ألمن الطيران ،والذي انعقد في بانكوك هذه السنة باستضافة
أن خطة اإليكاو العالمية الجديدة ألمن الطيران تتناول أبرز األولويات التي ينبغي أن تولي لها
مميزة من حكومة تايلند ،على ّ
اإليكاو والدول وسائر الوكاالت اهتماما عاجال.
وعلّقت الدكتورة ليو بالقول" :تنطوي الخطة على إطار طموح لتعزيز أمن الطيران الدولي على مدى األعوام المقبلة ،وبفضل ما
تتضمنه خريطة الطريق الخاصة بالخطة من  32إجراء و 94مهمة ،ستصبح أسرة أمن الطيران اآلن أكثر استعدادا وستتوخى
مستوى أكثر فعالية من االتساق مع قرار مجلس األمن رقم  ."2309وتابعت األمينة العامة حديثها" :بينما تتسم هذه األهداف
والمواعيد المحددة بالصرامة في بعض جوانبهاّ ،إال أنه يمكن تحقيقها بشكل كامل بفضل ما ُيبذل من جهود حثيثة".
وكان من أبرز النتائج التي سعت اإليكاو إلى التوصل إليها من خالل عقد مؤتمر بانكوك هي إيجاد خريطة طريق إقليمية
خاصة بإقليم آسيا والمحيط الهادئ تتوافق مع الخطة العالمية ألمن الطيران .وفي هذا الصدد ،أثنت الدكتورة ليو على
أن هذه االلتزامات تشكل خطوة أولى حاسمة تتوقع اإليكاو االستناد إليها في
االلتزامات المحققة في نهاية المطاف ،مشيرة إلى ّ
جميع أنحاء العالم.
أن خريطة الطريق الجديدة الخاصة بالخطة العالمية ألمن الطيران ستستلزم الكثير من العمل الجاد
وذكرت الدكتورة ليو أيضا ّ
والدؤوب الذي ينتظر عددا من دول إقليم آسيا والمحيط الهادئ ،ودعت هذه الدول إلى "فتح أبوابها أمام قبول المساعدات
ضمن ذلك تقديم التدريب أو التكنولوجيات أو التوجيه ،على أن تتسم أي حلول مقترحة
لتعزيز التنفيذ ّ
الفعال محليا ،سواء ت ّ
باالستدامة الكاملة".
كما ألقت الدكتورة ليو الضوء على منتديات اإليكاو اإلقليمية لتنسيق أمن الطيران والبرنامج التعاوني حول أمن الطيران الخاص
أن اإليكاو ستمضي قُ ُدما في المساعدة على تنسيق أنشطة تقديم المساعدات
بإقليم آسيا والمحيط الهادئّ ،
مجددة التأكيد على ّ
وبناء القدرات بين الدول المانحة والدول الشريكة ،وكذلك بين المنظمات والدول المستفيدة ،وذلك باالتساق مع مبادرتها الجارية
"عدم ترك أي بلد وراء الركب".
أن تنمية الموارد البشرية تش ّكل عامال هاما في كيفية نجاح دول إقليم آسيا والمحيط الهادئ في
ومضت الدكتورة ليو لتشدد على ّ
تلبية متطلباتها الجديدة على نحو مستدام في إطار الخطة العالمية ألمن الطيران ،معلّقة بالقول" :ستحتاج دول إقليم آسيا

المدربين والمهرة والمحترفين القادرين على االضطالع
والمحيط الهادئ بالتحديد إلى التأكد بأن لديها ما يكفي من المهنيين
ّ
بمهام تنظيمية وتشغيلية في مجال أمن الطيران وتستطيع االحتفاظ بهم".
وختمت األمينة العامة كلمتها قائلة" :بفضل اإلرادة السياسية المستمرة وحدها ،السيما على أرفع المستويات في الحكومات
وقطاع الطيران ،ستتمكن الخطة العالمية ألمن الطيران من أداء مهمتها الطموحة".
وكان قد افتتح أعمال مؤتمر بانكوك رسميا ،رئيس حكومة تايلند ،السيد برايوت تشان-أوتشا ،حيث شكر نيابة عن بلده الدكتورة
الموسع الذي يلعبه حاليا مكتب اإليكاو
ليو لما تقوم به اإليكاو من دور قيادي في مجالي سالمة الطيران وأمنهُ ،مشيدا بالدور
ّ
اإلقليمي في بانكوك في إدارة شؤون الطيران في إقليم آسيا والمحيط الهادئ.
وأجرت الدكتورة ليو المزيد من المناقشات مع رئيس حكومة تايلند ،السيد تشان-أوتشا ،ووزير النقل في البالد ،السيد آركوم
نوهة بالجهود الناجعة التي بذلتها تايلند تحت قيادة رئيس حكومتها لمعالجة شواغل هذا البلد البارزة في
تيرمبيت تايابايسيث ،م ّ
مجال السالمة ).(SSC
وأكدت الدكتورة ليو على أهمية زيادة االستثمارات في تطوير البنى األساسية للطيران وتنمية الموارد البشرية عموما ،بحيث
تتمكن حكومة تايلند من تعزيز روابطها العالمية في مجال الطيران خدمة لمواطنيها ومنتجيها المحليين ،كما شددت في هذا
الشأن على ّأنه ينبغي أن تشرع تايلند في دمج أهدافها الخاصة بتنمية الطيران في الخطة الوطنية الشاملة للتنمية االقتصادية.
مهمتها إعداد جيل قادم من المهنيين المهرة في مجال
وأبرزت الدكتورة ليو أهمية إنشاء مؤسسات تدريب بمقاييس عالمية ّ
الطيران ،ليس في تايلند فحسب ،بل في جميع أرجاء إقليم آسيا والمحيط الهادئ ،واإليكاو ملتزمة بتقديم الدعم الضروري لتايلند
لتنفيذ هذه المبادرة.
وأعرب رئيس حكومة تايلند عن شكره لألمينة العامة وفريق عمل اإليكاو في بانكوك على دعم الدولة في ظل نجاحها في
معالجة الشواغل البارزة في مجال السالمة في وقت سابق هذه السنة ،معربا عن التزام تايلند الكامل بدعم وتعزيز األهداف
والسياسات االستراتيجية لإليكاو.
واغتنمت األمينة العامة لإليكاو فرصة تواجدها في بانكوك لتجري عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة
وقطاع الطيران ،حيث رافقها أثناء زيارتها كل من وزير النقل ،السيد تيرمبيت تايابايسيث ،والسيد دجيبو بو بكر ،مدير إدارة
النقل الجوي في اإليكاو ،إلى جانب السيد آرون ميشرا ،المدير اإلقليمي لمكتب اإليكاو في إقليم آسيا والمحيط الهادئ.
وحضر المؤتمر  150مندوبا يمثّلون  23دولة من الدول األعضاء و 6منظمات دولية.

األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،والسيد برايوت تشان-أوتشا ،رئيس حكومة تايلند ،يفتتحان أعمال مؤتمر اإليكاو اإلقليمي بشأن أمن الطيران في
بانكوك بتايلند .وقد شكر رئيس حكومة تايلند ،تشان-أوتشا ،نيابة عن بلده اإليكاو لما تقوم به من دور قيادي في مجالي سالمة الطيران وأمنهُ ،مشيدا

الموسع الذي يلعبه حاليا مكتب اإليكاو اإلقليمي في بانكوك في إدارة شؤون الطيران في إقليم آسيا والمحيط الهادئ .وأشادت الدكتورة ليو بالجهود
بالدور
ّ
الناجعة التي بذلتها تايلند تحت قيادة رئيس حكومتها لمعالجة شواغل هذا البلد البارزة في مجال السالمة ،مؤكدة في ذات الوقت على التوقعات إزاء النمو
الهام الذي ستشهده أعداد الرحالت والركاب على مستوى النقل الجوي اإلقليمي والعالمي ،مشددة على األهمية القصوى المقترنة بزيادة تايلند استثماراتها
في تطوير البنى األساسية للطيران وتنمية الموارد البشرية لالستفادة من هذا النمو لصالح التنمية االقتصادية المحلية .كما أكدت في هذا الصدد ضرورة
أن تشرع تايلند في أسرع وقت ممكن في دمج أهدافها الخاصة بتنمية الطيران في الخطة الوطنية الشاملة للتنمية االقتصادية.

معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (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 وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين
العديد من األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  191دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.

خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيران

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