
  
 

 أثناء انعقاد دول المحيط الهادئ تطلق استراتيجية طيران إقليمية جديدة
 لإليكاوالجمعية العمومية 

 للنشر الفوري 

خالل احتفال خاص ُأقيم اليوم أثناء انعقاد الدورة الحادية واألربعين لإليكاو، أطلقت دول المحيط  - 28/9/2022ال، ـمونتري
 .الهادئ رسمًيا استراتيجية طيران إقليمية جديدة لمنطقة المحيط الهادئ

المشاركة فيها على التعاون  وتشكل االستراتيجية الجديدة نقطة تحول رئيسية لمنطقة المحيط الهادئ الفرعية، إذ أنها ستساعد الدول
لضمان نمو آمن ومأمون ومستدام للربط الجوي  (PASO) سالمة الطيران للمحيط الهادئ نظمةعلى نحو أكثر كفاءة مع اإليكاو وم

 .اإلقليمي والتنمية االجتماعية واالقتصادية

 غينيا بابوا في النقل وزير شاوبلت، والتر يدمعالي الس إليه انضم الذي ساالسار، كارلوس خوان لإليكاو العام األمين علق وقد
 عبر وخاصة اإليكاو، تواصلت لقد" قائال اكيتانو،ش سالفاتوري  اإليكاو مجلس ورئيس خوزا، بوبي العمومية الجمعية ورئيس الجديدة،
 مختلفة أنشطة خالل من الهادئ المحيط في النامية الصغيرة الجزرية الدول مع بنشاط الهادئ، والمحيط آسيا في اإلقليمي مكتبها
 واإليكاو. الفرعية الهادئ المحيط منطقة بين أوثق عمل لعالقة للترويج

على وجه الخصوص، أن تتاح الفرصة لإليكاو للمساهمة في  ومضى األمين العام لإليكاو ساالسار قائاًل إنه "مما يثلج صدورنا،
منطقة المحيط الهادئ والخطة االستراتيجية العشرية للطيران اإلقليمي لمنطقة تطوير عدد من األدوات الرئيسية، وهي إعالن وزراء 

 .2032-2022المحيط الهادئ للفترة 

، تّم 2019عام ل (PSIDS) الحتياجات الطيران للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ اإليكاووبعد التحليل الذي أجرته 
ود اإليكاو في المنطقة. وفي حين تستمر جهود البلدان للتعافي من الجائحة العالمية تركز وضع خارطة طريق للتنفيذ لتوجيه جه

من خالل التسليم المجاني لحزم التنفيذ  تلك الدول اإليكاو جهودها على بناء القدرات، وأنشطة دعم التنفيذ، والمساعدة الفنية إلى
 .ية في الموقعلفنا الخاصة باإليكاو، باإلضافة إلى استمرار بعثات المساعدة

عقد عدد من االجتماعات التشاورية مع دول منطقة المحيط الهادئ الفرعية تلتها أنشطة المساعدة "قد تم وأكد السيد ساالسار أنه 
من خالل بعثات "فريق العمل المشترك" االفتراضية. وعلى نفس المنوال، تلقت الدول الجزرية الصغيرة النامية في المقدمة الفنية 

 .المحيط الهادئ أيًضا دورات تدريبية افتراضية مجانية "

وأشار السيد ساالسار أيضا إلى تعيين اإليكاو موظف اتصال خاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية لمنطقة المحيط الهادئ، بدعم 
 وظف اإليكاو الجديد.مالي سخي ساهمت به سنغافورة، وإلى العروض المقدمة من فيجي وبابوا غينيا الجديدة باستضافة م

وفي الختام، شّدد السيد ساالسار على التزام اإليكاو الراسخ ببرنامج تطوير الطيران المدني، والمضي قدما في تحقيق األهداف 
 االستراتيجية العالمية لإليكاو من أجل النمو المستدام للطيران المدني في منطقة المحيط الهادئ.

 



 
 شاوبلت، والتر السيد ومعالي ساالسار، كارلوس خوان لإليكاو العام واألمين اكيتانو،سالفاتوري ش اإليكاو مجلس ورئيس خوزا، بوبي الجمعية، رئيس
 الطيران الستراتيجية الرسمي لإلطالق اليوم أقيم الذي الخاص الحفل خالل الشخصيات وكبار مسؤولينبرفقة ال الجديدة، غينيا بابوا في النقل وزير

 .الهادئ المحيط لمنطقة الجديدة اإلقليمية

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتحقيق المنفعة  دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها 193هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  )اإليكاو( منظمة الطيران المدني الدولي

 .المتبادلة
مه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي 1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام  ، ظل ما تقدِّ

العائالت والثقافات واألعمال في جميع المقرون بالجهد الفني، على تحقيق شبكة فريدة من نوعها، ُيعتدُّ بها وُيعتَمد عليها، في التنّقل جّوًا، لربط 
 .أنحاء العالم، حفزًا للنمو المستدام، وتحسينًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حّطت الطائرات وطارت

يعتمُد، أكثر منه في ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي 
ر للرحالت أي وقت مضى، على ما تقّدمه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخّيًة رسم مستقبل جديد وُمثي

مم المتحدة وأصحاب المصلحة من الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األ
الة ومستدامة.  األطراف الفنية، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فعَّ

 الدورة الحادية واألربعون للجمعية العمومية لإليكاو
 لالتصال 

 أنطوني فيبينالسيد 
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