
 

 
 يشيد بالدور الرائد الذي تؤديه تايالند بالمساهمة في تعافيإليكاو لاألمين العام 

 قطاع الطيران على مستوى العالم
 للنشر الفوري 

 ،خوان كارلوس ساالسار اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس وزراء مملكة تايالند ، السيدعقد األمين العام لإليكاو – 7/4/2022، وبانكوك مونتريـال
األمين العام التهنئة إلى الدولة المضيفة لمكتب اإليكاو اإلقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خالله ، وّجه وتشاأالجنرال برايوت تشان 

مع  توافقتسم بالمرونة في وجه االزمات وييلديها على نحو مستدام  نموذجي بتعافي قطاعي الطيران والسياحة التزامما أبدته من على 
 إرشادات اإليكاو. 

فرومسورن، ورئيس هيئة الطيران  شاياتانالسيد ، واألمين الدائم للوزارة، ساكسايام تشيدشوب السيدحضر االجتماع وزير النقل في تايالند 
 سوتيبونغ كونغبول.السيد المدني في تايلند، 

التي قدمتها تايالند لتحقيق كافة أهداف اإليكاو المتعلقة بالسالمة واألمن واالستدامة قيمة األمين العام أيضًا عن تقديره لإلسهامات الوأعرب 
ية في دولفي قطاع الطيران عالميًا، كما أبرز العمل الذي تقوم به تايالند لتحسين قدراتها في مجال المراقبة وفقًا قواعد اإليكاو وتوصياتها ال

 هذا الصدد.  
األهمية في نجاحها  ةبالغشّكل مسألة كذلك فقد اعُتبر أن تنفيذ تايالند للتوصيات التي أصدرتها فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران 

ذلك على رفاهها االقتصادي  أثرالحالي، ال سيما في ضوء األهمية الشديدة للسياحة الوافدة إليها عبر الطيران الداخلي والطيران الدولي و 
 بوجه عام. 

التزام اإليكاو فترة طويلة، مؤكدًا على منذ وأبدى السيد ساالسار امتنانه لتايالند على استضافتها لمكتب اإليكاو في إقليم آسيا والمحيط الهادئ 
 تايالند في سعيها إلنعاش قطاع الطيران داخليًا وعلى المستوى اإلقليمي أيضًا.بدعم 
الواجب فقد أتاح االجتماع الفرصة الستعراض سبل تعزيز التعاون، والتي تشمل زيادة التوفيق بين االشتراطات المتعلقة بفيروس كورونا  كذلك

، وبشكل عام من خالل التعاون عن كثب مع سلطات الصحة العامةوذلك واإلرشادات الدولية في هذا الشأن،  للدخول إلى تايالنداستيفاؤها 
 تخفيف من االشتراطات المفروضة على دخول البالد. مواصلة ال

شركة اتصاالت الطيران الالسلكية التايلندية و  بتايالند كما حضر السيد ساالسار اجتماعات مع مسؤولين في كل من هيئة الطيران المدني
سوتيبونغ  السيد والسياسات العامة. وقد انضم إلىالنواحي الفنية المتعلقة بالحالية  ات، حيث جرت مناقشة األولوي(AEROTHAI)المحدودة 

نائب رئيس هيئة الطيران المدني، السيد سارون بنجانيرات، كونغبول، رئيس هيئة الطيران المدني في تايلند، في هذه االجتماعات كل من 
 د تينافورن شوونغ. نوباسيت شاكبيتاك، ونائب رئيسها التنفيذي )العمليات( السي الدكتور، (AEROTHAI)ورئيس شركة 

إعداد قواعد اإليكاو القياسية دورهما في ، بما في ذلك ووّجه األمين العام الشكر للمؤسستين على إسهاماتهما المتواصلة في عمل اإليكاو
مساهماتهما القيمة وتوصياتها الدولية، وما قامتا به مؤخرًا على صعيد التخطيط اإلقليمي للسالمة الجوية وسعات المالحة الجوية، فضاًل عن 

 سواء المالية أو المتعلقة بالموارد البشرية.
إدارة تدفق الحركة الجوية،  ، وخصوصًا في مجال(AEROTHAI)وسّلط السيد ساالسار الضوء على البنية األساسية الممتازة لدى شركة 

التوجيهي المعني بإدارة تدفق الحركة الجوية في إقليم آسيا مؤكدًا على أن تايالند ُتعد مساهمًا رئيسيًا في العمل الذي يضطلع به الفريق 
( في إقليم آسيا SWIMفرقة عمل إدارة المعلومات على صعيد المنظومة )إلى تايالند  قدمهاوالمحيط الهادئ ومثّمنًا الخبرات الفنية التي ت

 والمحيط الهادئ. 
قدما حيث رافق األمين العام خالل اجتماعاته في تايالند مدير المكتب اإلقليمي لإليكاو في المنطقة السيد تاو ما، ونائبه د. مانجيت سينغ، 

 له الدعم الالزم.  



األعضاء باإليكاو، المقرر ة األمين العام إلى تايالند في سياق التحضير ألعمال الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية للدول ر جاءت زيا
ال في مداوالت الجمعية، ال سيما فيما يتعلق بشكل فعّ و أنها تعتزم المشاركة ألمين العام لتايالند  وضحت. وأ2022أن تبدأ في سبتمبر 

في لجوي واستدامته بأولويات االبتكار والمرونة في مواجهة األزمات القادمة، وهما مسألتان في غاية األهمية لتحقيق هدفي تعافي النقل ا
 المرحلة الحالية. 

 

 
الجنرال و السيد خوان كارلوس ساالسار، األمين العام لإليكاو، و من اليسار )الصف األول(: السيد تاو ما، مدير المكتب اإلقليمي لإليكاو في المنطقة، 

والسيد ديساتهات عوتراكيت، األمين العام لرئيس  النقل في تايالند،، وزير ساكسايام تشيدشوب ، والسيد، رئيس وزراء مملكة تايالندوتشاأبرايوت تشان 
 النقل. وزارةبفرومسورن، األمين الدائم  شاياتان دكتورالوزراء، وال

نغ، نائب مدير والدكتور مانجيت سيمن اليسار )الصف الثاني(: السيدة أنشالي غوالتي، المسؤولة اإلدارية بمكتب اإليكاو في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، 
مكتب رئيس  مكتب اإليكاو اإلقليمي، والسيد ثاناكورن وانغبون كونغشانا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، والسيد أنوشاناكاساي، الوزير المفّوض لدى

 الوزراء. 

 مصادر للمحررين

 الهادئمكتب اإليكاو في إقليم آسيا والمحيط 
 فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران

 معلومات عن اإليكاو
صة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام  لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّ

تساعد في إضفاء االتِّّساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .لدوليا
فرصًا  أيضاً كما توفِّر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةمالوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 

ة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من قِّبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع
 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً 
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