الدور الرئيسي للطيران في استراتيجيات التعافي من الجائحة في جزر المحيط الهادئ
للنشر الفوري

مونتريـــا  -٢0٢1/٧/٢ ،أتاح اجتماع وزراء الطيران اإلقليميين لمنطقة المحيط الهادئ الفرصة هذا األسبوع لألمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة
فانغ ليو ،لتأكيد األهمية الحاسمة العتبار الطيران عنص ار رئيسيا في خطط الحكومات للتعافي من الجائحة.
وقد اس ت ت تتت ت ت تتافت هذا االجتماع االفت ار ت ت تتي عبر اإلنترنت في  ٢0٢١/٦/30حكومة بابوا غينيا الجديدة ،التي مثلها وزير الطيران المدني،
الس تتيد س تتيكي أجيس تتا ،ووزير النقل والبنية التحتية ،الس تتيد ويليام س تتام  .وقد اجتمع الوزراء المس تتوولون عن الطيران المدني وكبار مس تتوولي
الطيران من دول جزر المحيط الهادئ بهدف اإلع ار عن االلتزام ب ت ت ت ت إعالن ميناء مورسبي بشأن سالمة وأمن الطيران  .وح ر االجتماع
أي ا السيد هنري بونا ،األمين العام ألمانة منتدى جزر المحيط الهادئ.
وأعلنت الدكتورة ليو في مالحظاتها االفتتاحية أن اعتبار الطيران من األولويات األساسية في كل دولة من دولكم أمر بالغ األهمية ل مان
االلتزام بأحكام اإليكاو على المس تتتويات المحلية ،األمر الذي س تتيعيد في نهاية المطاف فوائد الطيران الكبيرة لهذه المنطقة  .ويحدوني األمل
أن يوكد إعالن ميناء مورسبي الذي تعتزمون تنفيذه أهمية النقل الجوي لعمليات االنتعاش الوطنية واإلقليمية.
وعلق الس تتيد أجيس تتا ،الذي كان أي تتا رئيس االجتماع ،قائال :يعد إعالن ميناء مورس تتبي إنجا از كبي ار يعتمد رس تتميا على االلتزامات الس تتابقة
ويعطي تركي از متجددا لتنفيذ نهج إقليمي شت تتامل وتعاوني لتحقيق ست تتالمة وأمن الطيران المست تتتدامين  .وقال :وعلى الرغم من مواجهة العديد
من التحديات ،فإن الرس ت ت تتالة وا ت ت تتحة :فيمكن لمنطقتنا ،من خالل التعاون وااللتزام ،تحقيق مس ت ت تتتوى أعلى من التقيد بأحكام س ت ت تتالمة وأمن
الطيران .
وأ اف السيد بونا :نحن بحاجة إلى تحويل تفكيرنا ومنهجنا من العمل كالمعتاد والبدء في استكشاف مناهج جديدة ومبتكرة لجعل القطاع
أكثر أمانا واستدامة لمنطقتنا؛ بما يسمح بتعزيز روح المحيط الهادئ األزرق مع احترام القوانين الوطنية وتطلعات التنمية.
ويعتبر الربط العالمي واإلقليمي عن طريق الطيران عامال مستتاعدا حيويا ألس تواق الستتياحة الدولية في البلدان ،والعديد من المحركات الهامة
األخرى التي توثر على ازدهار االقتص تتاد الوطني وتحقيق التنمية المس تتتدامة .وقد قد قطعت جائحة فيروس كورونا هذه االتص تتاالت إلى حد
كبير ،وبذلك أعاقت بشكل كبير القدرات اللوجستية األساسية للعودة إلى النمو االقتصادي بعد انتهاء الجائحة.
واست ت تتتجابة لذلك ،فإن اإلرشت ت تتادات الشت ت تتاملة التي و ت ت تتعتها فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران ،باإل ت ت تتافة إلى موارد اإليكاو
المخصصة لمكافحة الجائحة ،مثل حزم التنفيذ الخاصة باإليكاو ( )iPacksومركز التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها (،)CRRIC
توفر دعما حيويا للغاية إلى الدول .وبما أن دول جزر المحيط الهادئ معر ت تتة بشت تتكل خاص آلثار الجائحة ،فإن تنفيذها أمر بالغ األهمية
في هذه المنطقة.
وأ ت ت ت تتافت الدكتورة ليو قائلة :تعر اإليكاو عن امتنانها للجهات المانحة التي تس ت ت ت تتاعد حاليا في بدء العمل بمجموعة اإليكاو التنفيذية في
العديد من الدول المستتتفيدة هنا ،ويسترنا أن هذه األدوات التنفيذية ومواردنا األخرى الموجهة نحو إنشتتاء ممرات الستتفر للصتتحة العامة تستتاعد
في التقدم الحالي الذي نراه هنا اآلن .
وفي إشت ت تتارة إلى نتائج د ارست ت تتة تحليل احتياجات الدول الجزرية الصت ت تتغيرة النامية في المحيط الهادئ من خدمات الطيران ،أكدت الدكتورة ليو
أي ا على فوائد زيادة الدعم المقدم لمكت سالمة الطيران في المحيط الهادئ ( .)PASOومن شأن ذلك أن يساعد بشكل مباشر في معالجة
األداء الحالي األدنى من المستتتوى العالمي لدول جزر المحيط الهادئ في تنفيذ القواعد والتوصتتيات الدولية الصتتادرة عن اإليكاو في مجالي
السالمة واألمن.
وتشمل أولويات الطيران األخرى ذات األهمية الحاسمة في المنطقة التنفيذ الكامل لت الشبكة االفت ار ية المشتركة الخاصة للطيران  ،وترخيص
جميع المطارات الدولية ،و مان االستدامة البيئية من خالل خطة التعويض عن الكربون وخف ه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) وخطط
العمل الوطنية التي تقدمها الدول إلى اإليكاو لتخفيض انبعاثات الطيران.

ومع اإلشارة إلى أن األشكال االفت ار ية تسهل ح ور المسوولين المتزايد والمجدي الجتماعات اإليكاو اإلقليمية والعالمية ،اختتمت األمينة
العامة مالحظاتها بتشتتجيع الوزراء وكبار المستتوولين الحا ترين على االستتتفادة بشتتكل أكبر من الزخم الذي تحقق بف تتل هذا االجتماع من
خالل المشاركة في موتمر اإليكاو المرتق بشأن جائحة فيروس كورونا ،الذي سينعقد في شهر أكتوبر المقبل.

الصورة :مطار جاكسون الدولي (رمز منظمة الطيران المدني الدولي )AYPY :في ميناء مورسبي ،بابوا غينيا الجديدة.

مصادر للمحررين
المكت

اإلقليمي لإليكاو آلسيا والمحيط الهادئ

البوابة اإللكترونية لإليكاو بشأن جائحة فيروس كورونا
معلومات عن اإليكاو

اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها حكومات في عام  ١944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  ١٢000قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إ فاء االتِّساق على لوائحها الوطنية
المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية .كما توفِّر محافل اإليكاو أي ا فرصا للمشورة والمناصرة
ليتم تشاطرها مع َّ
صناع الق اررات في الحكومات من ِقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمجتمع المدني وغيرها من
الجهات المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسميا.
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