
 

 المتعددة األطراف دةالمسوع  جهود  كوزاخستونفي  يكوويقود مكتب اإل
 على الصعيد المحلي لشواغل الخوصة بسالمة الطيرانلحل ا

 مجول في بورز لشوغل نوجح التوصل إلى حل (ياوواإل)الدولي  المدني الطيران منظمة أعلنت - 28/4/2016 ول،ـمونتري
تم تنسيقهو في إطور  األطراف متعددة شوملة دةمسوع   جهودبذل  بعد وذلك الموضي، األسبوع اوزاخستون في (SSC) السالمة
 .وراء الراب" بلد عدم ترك أي"المتمثلة في  (ياوواإلواولة األمم المتحدة ) مبودرة

 استنودًا إلى المسألة هذهمن خالل حل " في هذا الصدد إلى مو يلي: ليوأ بينورد أولوموييوا الداتور ياوواإل مجلس رئيسوأشور 
لى الدعم الذي قد   قمنس  ال القدرات بنوء  تحسين زيودة في واوزاخستون ياوواإلأسهمت  الدولية، والمنظموت المونحة الدول متهوا 

وأضوف قوئاًل: ". المحلية الجوية الخدموت وافوءة قدرة على سلبية آثور أيإحداث  دون الدولة من أراضي في العمليوت سالمة
 القدرة واألقوليم الدول جميعتحقق  أنعلى نحو يضمن  وراء الراب" بلد عدم ترك أي" مبودرة إطور في نوعمل تصميم تم لقد"

 ".القدرة انتفوعًو اومالً هذه ب تنتفعوأن  ،وتوصيوتهو ياوواإل بمو يتموشى مع قواعد العولميالجوي  النقل مجول في الوصل على

دارة التعوون الفني  (EURNAT) األطلسي وشمول وروبوأل اإلقليمي ياووماتب اإل كشور  ت  و   جهودفي  في مقر المنظمةوا 
 خطة خالل من ذلك تنفيذ تم وقد. (SSC) السالمة مجول في بورز شوغل لحل اوزاخستون في ياوواإلالتي بذلتهو  المسوعدة

 وأوارانيو وسنغوفورة وترايو البرتغول ت فيهسهموأ خبراء هتوال   تدريبب واسُتاملت الدولة مع بوالشتراك وضعت مسبقوً  عليهو متفق
دارة المالحة الجوية فيو   من المولية وردت مسوهموتإذ إن ال ،وً تعووني أيضوً اون  المسوعدة برنومجامو أن تمويل . ياوواإل ا 

 .ياووإلل التوبع (SAFE)الطيران سالمة  صندوقمن و  األطلسي وشمول وروبواإلقليمي أل ياوومن ماتب اإلو  اوزاخستون

 ياوواإل عملية تدقيق أجرتهو خاللًا، ، الذي تم تصحيحه مؤخر السالمة مجول في بورزال شوغلواون قد تم أصاًل الوقوف على ال
 السالمة مراقبة لتدقيق العولمي ياوواإل برنومج إطور في اوزاخستون، في الطيران سالمة مراقبة قدرات بشأن 2009في عوم 
نت الحقًو وبي   للطيران، الطوئرات صالحيةب يتعلق السالمة مجول في اً بورز  شوغالً  أيضوً  التدقيق ذلك اشفو (. USOAP) الجوية
 .ه على نحو ُمرض  حل   تم  أن هذا الشوغل قد  2014 عوم في( ICVM) ياوولإل توبعة منسقة تحقق بعثة

 التي والمنظموت لدولل هور يوتقد تعرب عن خولص امتنونهو ياوواإل" أنعلى  ليو فونغ ةالداتور  ياوولإل ةالعوم ةاألمين تدوشد  
". األخرى القطوعية واألهداف المدني الطيران سالمة تحسين في معنو تتعوون والتي الموارد،بتقديم  الجهود هذهفي  تسوهم

 ،التالفة حيث من ولالفع   التعوون استنودًا إلى ياووإلل االستراتيجية األهداف تحقيق في المضي ُقدموً خالل  من"وأضوفت قوئلة: 
 األمم خطةتنفيذ ل هوموً  دعموً  بدوره روف  وهذا مو ي وفعولة، آمنةسولمة و  جوي نقل خدموتب االنتفوع على الدول نسوعد نحن

 ".المستدامة لتنميةل طموحة أهدافومو تتضمنه من  2030عوم ل المتحدة



على تحقيق مزيد من  لمسوعدةل 2014 عوم في تقد اسُتهل   "عدم ترك أي بلد وراء الراب"المتمثلة في  ياوواإل مبودرة واونت
هذه  تقودو . دولة 191المنظمة البولغ عددهو  في األعضوء دولال لدى ياووالفعولية في تنفيذ القواعد والتوصيوت الدولية لإل

 .ياوواإل أقوليم جميع في القدرات وبنوء لمسوعدةل التعوونية مبودراتال من مجموعة حوليوً  المبودرة
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 :مصودر للمحررين

 (USOAP) الجوية السالمة مراقبة لتدقيق العولمي ياووبرنومج اإل

 "عدم ترك أي بلد وراء الراب" ياوومبودرة اإل
 وقطوع الطيران في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة  ياوومسوهموت اإل

 
 :لالتصول

 االرك-السيد وليوم راينت وني فيلبينطالسيد أن
 موظف شؤون االتصوالت رئيس قسم االتصوالت

aphilbin@icao.int  wraillantclark@icao.int 
 +1( 514) 954-6705: الثوبت هوتفال  +1( 514) 954-8220 : الثوبت هوتفال

 +1( 514) 409-0705الهوتف المحمول:  +1( 438) 402-8886الهوتف المحمول: 

http://www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/AR/default_AR.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
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