
 
 

 
رفيعة المستوى إلى جمهورية  زيارة رسميةأولويات تنمية الطيران أثناء تؤكد على األمينة العامة لإليكاو 

 كازاخستان

 للنشر الفوري

قادة السياسيين في لى الفي الرسالة التي وجهتها إ، األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليوأّكدت  -٨/٨/٢٠١٧ وأستانا مونتريـــــال
على أمثل وجه من االستفادة السعي الى على ضرورة إعطاء األولية لتنمية النقل الجوي في السنوات المقبلة و  ،خستان األسبوع الماضياكاز 

األساسية  الهياكل حصة أن مبينةً ، التنمية االقتصاديةتعزيز تسخيرها لو لنقل الجوي المتوقع لنمو الالتي ينطوي عليها الفرص الهائلة 
 .تنميةلل العالمي السنويالتمويل فقط من في المائة  ٥للطيران أو المشاريع المتصلة بها ال تزيد عن 

: قائلةً قطاع ال وممثليمن وزراء كازخستان وكبار المسؤولين  نخبةألقتها أمام التي المستوى  الرفيعة كلمةالوأعلنت الدكتورة فانغ ليو أثناء 
الجوية الممتثلة ألحكام اإليكاو وصالت بين الالمباشر  االرتباطإلدراك العالمي على الصعيد كاء الوعي ذإ الى "تسعى منظمتنا جاهدةً 

 التي اعتمدتها الدول." األوسع نطاقاً وأهداف التنمية العالمية المستدامة 

مجموع حركة الركاب حيث في إقليم آسيا والمحيط الهادئ من  ةالمرتبة الخامسة عشر  الوسطى آسياالتي تقع في تحتل هذه الدولة و 
الذي شهدته الحركة الجوية في آسيا والمحيط الهادئ. ومن  اإلجمالي النمو بالتوازي معالماضي  وهي مرتبة ارتقت إليها العام، المنتظمة

سوق للنقل ليصبح أكبر  ٢٠١٦من الحركة الجوية العالمية في عام  ٪٣٢,٩ بحصة آسيا والمحيط الهادئقليم إ أثراست ،منظور عالمي
 الجوي في العالم.

ال ، ي السنوات المقبلةأهمية حاسمة فاالمتثال واالستدامة  تضفي على عملنا في مجاليوقد شددت الدكتورة فانغ ليو قائلة: "إن هذه األرقام 
 ."٢٠٣٠ عام توقع أن تتضاعف بحلوليُ  الرحالت والركاب التي عددفي زيادة الء سيما في ضو 

فانغ ليو اجتماعات ثنائية لمناقشة مسائل االمتثال ألحكام الطيران واالستثمارات  ةالدكتور  عقدتوباإلضافة إلى كلمتها الرفيعة المستوى 
االستثمارات  لوزير، النائب األول يدرباييفأ، رئيس وزراء جمهورية كازخستان والسيد أليك نتاييفغيان ساكيتجوأوليات التنمية مع السيد با

 اييف، وكيل وزير الخارجية.يكبوالتنمية والسيد يرزهان أش

ل الجوي في رباييف استعراضا شامال لقطاع النقدأيلوزير االستثمارات والتنمية، معالي السيد وفي أثناء هذه االجتماعات، قدم النائب األول 
عن الجهود التي تبذلها الدولة على صعيد واسع النطاق لتحرير وعصرنة هذا القطاع. وقد أثنت الدكتورة ليو على التقدم متحدثًا كازاخستان 

مع اإليكاو. المثمر لتعاون نموذجًا لمنها مما يجعل  بشكل عام، المتثال ألحكام اإليكاوفي االذي أحرزته كازاخستان في مجال السالمة و 
غير ساحلية في  ةأكبر دول بوصفهابالنسبة لكازاخستان  بواسطة الطيران الجويالربط وسلطت الدكتور فانغ ليو الضوء أيضا على أهمية 

 آسيا الوسطى.

يران المدني مع مراعاة ما يكفي من الموارد المالية والبشرية للُسلطة الوطنية للط لتأمينوشددت الدكتورة فانغ ليو أيضا على األهمية الحرجة 
الرامية إلى عن بعد وطموحات كازاخستان  الموجهةنظم الطائرات  في مجاللحركة الجوية في اإلقليم والتطورات الناشئة لالنمو المتوقع 

 آسيا الوسطى.في لنقل الجوي لا كمحور وقعهم عزيزت

 ، مشيرةً اتصال لخطة العمل الوطنيةبتعيينها جهة ته كازاخستان بدي أوحول موضوع األولويات البيئية، أثنت الدكتورة ليو على االلتزام الذ
 ةللتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمبلورة مسار استراتيجي التعاون و تعزيز هذه الخطة من شأنه أن يساهم في إعداد إلى أن 

ة كازاخستان على النظر في األمينة العامة بشدوشجعت  .الخاصة على نحو يتوافق مع ظروف البلد وقدراتهالطيران الدولي أنشطة عن 
حال  ) التي تقدمكورسيااإليكاو للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (أسرع وقت ممكن في خطة المشاركة في 
 .الدولية انبعاثات الرحالت الجويةللتعويض عن 

دعمها لمبادرة من خالل  ىالطيران في آسيا الوسطقطاع بدور ريادي في تنمية طلع تضبأن كذلك ونصحت األمينة العامة كازاخستان 
 واالستفادة من دورها كدولة مانحة في إطارة األمم المتحدة. ب"عدم ترك أي بلد وراء الرك"و الرامية إلى اإليكا



 
 

موارد الوتوفير ما يكفي من  "ترك أي بلد وراء الركبعدم " مبادرةوالمساهمة في خطة العمل الوطنية بإعداد أكدت كازاخستان التزامها وقد 
 دولية قانونية صكوكعلى  كما وافقت كازاخستان على التزامات إضافية بشأن التصديقإلصالح هيئة الطيران المدني الوطنية وتحديثها. 

"طريق الحرير" في هذا المجال وبتعزيز  وأعربت عن اهتمامها البالغ باالضطالع بدور ريادي في تنفيذ مشاريعفي األمد القريب مختلفة 
 التعاون مع اإليكاو من أجل بناء القدرات والتنفيذ الفّعال لقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية.

في  ثاليوقد انتهزت األمينة العامة الدكتورة ليو فرصة زيارتها الرسمية إلى كازاخستان لتهديها شهادة رئيس مجلس اإليكاو إقرارًا بأدائها الم
 .٢٠١٦ما حققته من تحسن في هذا المجال خالل عام و مجال مراقبة السالمة الجوية 

 

 
، حيث أثنت الدكتورة باكتيجان سانغينتاييف تلتقي رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، السيد اليسار) إلى( األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو،

في أسرع  الدولة مؤخرًا وما حققته من إنجازات للنهوض بسالمة الطيران المحلي وشجعتها على النظر في المشاركة ليو على االلتزامات التي أبدتها
الدولية. وأكدت كازاخستان على التزاماتها بمد الجوية التي تتيح حًال للتعويض عن االنبعاثات الناتجة عن الرحالت  وقت ممكن في خطة كورسيا

خطة عملها الوطنية للحد من  وبإعدادلموارد الالزمة وتوثيق عرى التعاون مع اإليكاو في مجال المساعدة وبناء القدرات سلطة الطيران المدني با
 مشترك في قطاع النقل الجوي.األخرى التي تحظى باهتمام االنبعاثات والسعي إلى تحقيق األهداف 

 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  منظمة الطيران المدني
البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩١لعديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها ا

 عدم ترك أي بلد وراء الركب :مبادرة اإليكاو

  

http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx


 
 

 :لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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