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التزام المنظمة تجاه دول المحيط الهادئ بعد لقاء ثنائي جمعها على تأكيد الاألمينة العامة لإليكاو تجدد 
 برئيس وزراء فانواتو

 للنشر الفوري

ارلوت الدكتورة فانغ ليو، بعد لقاء ثنائي جمعها برئيس وزراء فانواتو، السيد شجددت األمينة العامة لإليكاو،  – ٥/٤/٢٠١٨، مونتريـال
الدعم الكامل لفانواتو والدول الجزرية األخرى تقديم وي، تأكيد التزام اإليكاو، وهي وكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال الطيران، بسال

الصادر في مستهل العام  إعالن بيجينالتي اتُفق عليها في إطار  ف الطموحةتحقيق األهدا الرامية إلىفي المحيط الهادئ في مساعيها 
 مة الطيران والمالحة الجوية. سالب الجاري فيما يتصل

ب واتفقت األمينة العامة ورئيس وزراء فانواتو في هذا االجتماع، الذي حضره أيضا وزير النقل في فانواتو، السيد جوثان نابات، ومدير مكت
اإليكاو وسياساتها من أهمية ، على ما يكتسيه الربط الجوي الممتثل لقواعد ميشرا اإليكاو اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ، السيد آرون 

 فائقة لتحقيق االزدهار الفوري والتنمية االقتصادية الطويلة األمد في فانواتو.

الوطنية، مشيرًة في هذا وشددت الدكتورة ليو كذلك على الضرورة الملّحة ألن تعطي الدول األولوية لقطاع الطيران في خططها االستثمارية 
مقترنًة بالتطوير المطلوب بشدة للبنية األساسية للطيران، على سالمة وأمن الطيران المحلي،  الفعالة الرقابة ممارسةإلى أن " صددال

 ".البلدالتنمية االقتصادية في هذا  ، مما سيدعم بشكل أكبر وأكثر استدامةً جزيرتكم السياحة في سيؤديان إلى انعكاسات إيجابية جدًا على

م الرقابة التنظيمية على الطيران المدني في بلده، مؤكدًا أن ذلك يشكل خطوة فائقة األهمية نحو تعزيز وي بالحاجة إلى تدعيأقّر السيد سالو 
لدور تنمية الخدمات الجوية والسياحة في فانواتو. وأبدى التزامه بإعطاء األولوية لبناء القدرات الالزمة في هذا المجال وٕاعادة النظر في ا

 هداف التنمية المستدامة األخرى لدولته.الذي يلعبه الطيران المدني في أ

في المحيط الهادئ تحديات ناتجة  هاويكتسي الربط الجوي الدولي أهمية خاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية، في حين تواجه العديد من
مثل فانواتو تعاني األمّرين الجتذاب ما  عن عزلتها الجغرافية وافتقارها للموارد المالية والبشرية. والنتيجة أن سلطات الطيران المدني في دول

يكفي من الخبراء الفنيين المؤهلين والحفاظ عليهم، مما يشكل عقبة جسيمة تعرقل بشكل خاص تنمية قطاع الطيران المدني في هذه البلدان 
 لقواعد اإليكاو وسياساتها. يمتثلعلى نحو 

الهادئ  ومنظمة سالمة الطيران للمحيطرة إلى هيئة الطيران المدني في فانواتو وٕاضافة إلى المحادثات الثنائية، قامت الدكتورة ليو بزيا
ة التي تقدمها للبلد، ال هذه المسألة. والحظت في هذا السياق أن بمقدور اإليكاو أن تعزز المساعد مالبساتللتعرف بشكل أفضل على 

 " وبرنامج "الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران".عدم ترك أي بلد وراء الركبسيما في إطار مبادرة "

على تنمية الموارد البشرية في فانواتو، اختتمت األمينة العامة زيارتها بالتوجه بكلمة إلى طلبة كلية  التركيز بشكل أكبروللتشجيع على 
نتيجة في مجال الطيران الناشئة  المجزية اتو، حيث أّكدت فيها على النطاق الهائل والتنوع الكبير لفرص العملو ماالبوا في بورت فيال بفان

الجوية الدولية، كما سلطت الضوء على األهمية الفائقة لمشاركة الشباب والنساء في استدامة شبكة الطيران النمو الكبير المتوقع في الحركة 
 .٢٠٣٠العالمية وفي بلوغ أهداف التنمية المستدامة لخطة األمم المتحدة لعام 

 



 
سالوي. ويكتسي الربط الجوي الدولي أهمية خاصة للدول الجزرية األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، مع رئيس وزراء فانواتو، السيد شارلوت 

 الية والبشرية. الصغيرة النامية، في حين تواجه العديد من هذه الدول في المحيط الهادئ تحديات ناتجة عن عزلتها الجغرافية وافتقارها إلى الموارد الم

 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 دئمكتب اإليكاو اإلقليمي آلسيا والمحيط الها
 ‘عدم ترك أي بلد وراء الركب’مبادرة اإليكاو 
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