
  

 

 متعددة األطراف لحل الشواغل في مجال سالمة الطيران المساعدة اإليكاو ونيبال تقودان جهود 
 للنشر الفوري

ناجحة لحل شاغل بارز في مجال السالمة داخل هذه الدولة الواقعة ضمن  أبرمت كل من اإليكاو ونيبال شراكة   -25/8/2017مونتريـــــال 
المحيط الهادئ خالل الشهر الماضي، وذلك إثر جهود شاملة متعددة األطراف للمساعدة جرى تنسيقها في سياق مبادرة "عدم ترك و إقليم آسيا 

 ."أي بلد وراء الركب

ضمن أنشطة بعثة مجال السالمة المتعلقة بعمليات الطائرات الذي تم اكتشافه ألول مرة  وقد نجح هذا التعاون في معالجة الشاغل البارز في
 شراكةجانب "وقد تقرر إيالء األولوية لنيبال لتزويدها بالمساعدة الفنية من  .(USOAP)" الجوية السالمة مراقبة لتدقيق العالمي البرنامج"

 . 2015" في عام الطيران سالمة إجراءات تنفيذ على المساعدة أجل من اإليكاو

بقوله: "استطاعت كل من اإليكاو ونيبال المساعدة على تحسين سالمة العمليات في أليو  بينارد أولومويا الدكتوروعّلق رئيس مجلس اإليكاو 
إن العمل الذي نقوم به في  .الدول المانحة والمنظمات الدولية دعم منوب ،تنمية القدراتجهود من خالل تنسيق معالجة هذه المشكلة بنيبال 

تنمية القدرات التي تحتاجها سبل تتمكن الدول من الحصول على المساعدات و كي " ُيجرى تحديدا  الركب وراء بلد أي ترك عدمسياق مبادرة "
 تحقيق الربط العالمي الذي يتماشى مع قواعد اإليكاو واالستفادة منه."ل

، من خالل خطة اتُفق عليها مسبقا  وُوضعت بالتعاون مع نيبال. كذلك 2016ة، الذي بدأ في عام وتم تنفيذ مشروع اإليكاو للمساعدة الفني
  ات المحلية لتمويل البرنامج.مساهمال الطيران سالمة صندوقكما عّزز تشاركت عدة أطراف في تمويل برنامج المساعدة، 

 الطائرات صالحية واستمرار التشغيلية للسالمة التعاونية التنمية مشروعوفي سياق هذه الجهود األخيرة، حظيت نيبال بدعم مستمر من جانب 
زيارات قام بها الخبراء الفنيون  أيضا  عدةُ عضدتها هذه الجهود التي بذلتها نيبال كذلك فإن . (COSCAP-SA) آسيا جنوب - للطيران

في إطار بعثة فريق اإليكاو لإلجراءات مها فريق الخبراء المساعدة التي قدجانب لى إالمعنيون من مكتب اإليكاو اإلقليمي في بنكوك، 
 . 2016المشتركة إلى نيبال في عام 

بمواردها في هذه الجهود، سواء وشددت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو بقولها: "نحن نثمن ونقّدر بشدة الدول والمنظمات التي تسهم 
، والتي تتعاون معنا على نحو نافع ومفيد بهدف تحسين سالمة الطيران الطيران سالمة صندوقبشكل مباشر أو من خالل مساهماتها في 

، فنحن بذلك المعتدل التكلفةالتعاون ببلوغ أهداف اإليكاو اإلستراتيجية نحو ومن خالل تحقيق تقّدم  ني وتحقيق سائر األهداف األخرى.دالم
لخطة األمم المتحدة دعما  هاما  بدوره  وّفرسمة بالسالمة واألمن والكفاءة، هو ما يي المتّ نساعد الدول على االستفادة من خدمات النقل الجو 

 وما يرتبط بها من أهداف التنمية المستدامة الطموحة."  2030لعام 

ثر فاعلية في الدول لطيران المدني بشكل أكلبهدف تنفيذ قواعد اإليكاو  2014أطلقت اإليكاو مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" في عام 
اعدات وتنمية القدرات سوتنهض اإليكاو حاليا  أيضا  بمجموعة من المبادرات التعاونية في مجال المدولة .  191األعضاء بالمنظمة وعددها 

 في كافة أقاليم اإليكاو. 

 



 

مان سالمة العمليات الجوية أكثر صعوبًة مقارنًة ضلألراضي يجعل  الوعرة رغم جمال المناظر، إال أن الطبيعة و. دالدولي في كاتمان تريبوفان مطار
والتي خّلفت تبعات على البنية التحتية في البالد. وهذا بفعل الهزات األرضية التي وقعت مؤخرًا أيضًا  اً اد الوضع سوءدز وابمناطق أخرى حول العالم. 

 ألول اكتشافه تمقد لمساعدة بالتعاون مع نيبال، ل، والذي عولج بفضل أحدث برامج اإليكاو الطائرات بعمليات المتعلقة السالمة مجال في البارز الشاغل
 .2013في عام  (USOAP)" الجوية السالمة مراقبة لتدقيق العالمي البرنامج" بعثة أنشطة ضمن مرة
 
 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى 

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. 191والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  العديد من األولويات األخرى.

 مكتب اإليكاو اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
 "الركب وراء بلد أي ترك عدم"اإليكاو  مبادرة

 
 :لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 icao@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 wraillantclark@ تويتر:
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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