التعاون يؤدي إلى االرتقاء بمستوى االمتثال ألحكام اإليكاو وتنمية الطيران المستدام
للنشر الفوري

مونتريـال -2019/7/31 ،أعلن الدكتور ألومويا بينارد أليو رئيس مجلس اإليكاو أن مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي أطلقتها الوكالة
التابعة لألمم المتحدة قد نجحت في االرتقاء بمستوى التعاون مع الدول وأوجدت قوة دفع حيوية لتحقيق المزيد من التقدم.
وقد ألقى هذه المالحظات في افتتاح "ندوة اإليكاو العالمية للتعاون في مجال الطيران لعام  "2019التي انعقدت في بوكيت ،مما مهد الطريق
لعقد اجتماع ثنائي هام مع السيد برايوت تشان أوتشا ،رئيس وزراء تايالند ،وللنتائج المثمرة التي حققتها الندوة.
وقال الدكتور أليو ":من خالل العمل سوياً ،شهدنا تحسناً كبي اًر في مستوى تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية في كل إقليم من أقاليم اإليكاو
وتمكنت دول كثيرة من إنشاء أنظمة مراقبة تنظيمية فعالة وقدرات أكبر على مستوى التحليالت التنبؤية وادارة المخاطر" ،مشي اًر إلى الدور الهام
للغاية إلدارة التعاون الفني في اإليكاو في هذا الصدد .وأضاف قائال ":بالنسبة للعديد من الدول ،فإن أملهم الوحيد لتحقيق األهداف العالمية
للتنمية المستدامة والتطور المطرد للطيران الدني هو التعاون عبر منظمة مثل اإليكاو .ويفعلون ذلك ألنه لدينا الخبرة الضرورية والشبكة الالزمة
لمساعدة الدول على مواجهة تحدياتها وتحقيق أهدافها".
ودعماً لهذه الجهود ،أبرز الرئيس أيضاً الجهود التي تبذلها اإليكاو لجذب وتحسين االستثمارات في شبكة الطيران المدني العالمية ،والتي تركز
على الهيكلة الفعالة للبرامج الوطنية لتطوير قطاع الطيران وعلى الوسائل الجديدة لتعبئة األموال الالزمة إلنشاء البنى التحتية الجديدة للطيران
أو تحديث ما هو قائم منها.
وتابع الدكتور أليو قائال" :إن كل دو ٍ
الر ُيستثمر في مجال الطيران يحقق عوائد إيجابية في مجاالت أخرى من االقتصاد ،كما أن كل فرصة
عمل يوفرها تؤدي مباشرة إلى زيادة العمالة في قطاعات أخرى" .وأضاف قائالً " ونتيجة لذلك من مصلحتنا الجماعية ضمان تقاسم هذه المزايا
وغيرها من مزايا النقل الجوي بين جميع األمم وجميع المجتمعات على أكمل وجه وبأكبر قدر ممكن من اإلنصاف".
وقد أتاح االجتماع الثنائي للرئيس مع رئيس وزراء تايالند فرصة لتوضيح هذه النقاط من خالل المبادرات والجهود التعاونية الناجحة للغاية في
تايالند .ولقد تجلى نجاح تايالند في نتائج عملية تدقيق السالمة التي أجرتها اإليكاو مؤخ اًر حيث أظهرت تحسناً كبي اًر في مستوى االمتثال
ألحكام اإليكاو .وفي المقابل أعرب رئيس الوزراء عن رضاه عن الدعم الذي تلقته تايالند من مكتب اإليكاو اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ،
وأكد من جديد التزامه بالدعم الكامل لمبادرات اإليكاو في اإلقليم السيما فيما يتعلق بالتطوير االستراتيجي لقطاع الطيران في تايالند والربط
الجوي الدولي".
وكان برفقة الدكتور أليو في زيارته إلى تايالند كل من السيد خورخي فارغاس ،مدير إدارة التعاون الفني في اإليكاو ،والسيد أرون ميش ار ،المدير
اإلقليمي لمكتب آسيا والمحيط الهادئ .وقد اختُتمت الزيارة في .2019/7/27

افتتح الدكتور ألومويا بينارد أليو ،رئيس مجلس اإليكاو ،ندوة اإليكاو العالمية للتعاون في مجال الطيران لعام  2019في بوكيت بتايالند في 2019/7/22
(أعلى الصفحة) .وأتاحت زيارته إلى تايالند بعد ذلك فرصة لعقد اجتماع ثنائي بشأن هذا الموضوع مع السيد برايوت تشان أوتشا ،رئيس وزراء تايالند،
في بانكوك يوم .2019/7/26

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 وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين العديد من األولويات األخرى .والمنظمة هي
بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  193دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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