
 
 

اً تحقيقلقواعد القياسية لالدول امتثال  بهدف زيادة مستوىالصين مشترك بين اإليكاو و التدريب للبادرة م
 قتصاديالنمو الللمزيد من ا

 للنشر الفوري

 غشيمينال، السيد ـالعام للصين في مونتري نصلُ ــالقُ برفقة  ،فانغ ليو ة، الدكتور إليكاوالعامة لاألمينة  رسمياً  افتتحت – ١/٨/٢٠١٨ال ـمونتري
 الطيران المدنيبهيئات  العلياو الوسطى  تينفئال منللُمديرين  المتحدة لألمم التابعة الطيران وكالةتنظمها التي لجديدة التدريبية االدورة تشين، 

 .اإليكاو بمقرّ  االثنين يومَ  وذلك في إطار احتفالية خاصة ُأقيمت

اإلسهام ، إلى "التعاون بين بلدان الجنوبالمساعدة على صندوق "حكومة الصين، في إطار التي تمّولها هذه الدورة التدريبية الجديدة وتهدف 
"، عدم ترك أي بلد وراء الركب" المعروفة باسم مبادرة القدراتبناء في مجال ة اإليكاو ر الرئيسية لمبادولويات األ تنفيذفي  ةمباشر  بصورة

 القائم على الكفاءة.لتدريب أنشطة اتنفيذ  باإلضافة إلى التوسع في

مجموعة من  ةستفادلال الصين ومن والبحر الكاريبي والوسطى الشمالية أمريكا مشاركون من ست دول من إقليم تمهيديةالجلسة الحضر و 
 .اإليكاوللقواعد القياسية العالمية الصادرة عن امتثال دولهم يرفع مستوى بما واسعة من المهارات الفنية واإلدارية 

األمم المتحدة تحقيق أهداف بقدرة الدول على بوضوح يرتبط ي ذ، الّيدتوفير هذا النوع من التدريب الجإن "أوضحت الدكتورة ليو قائلًة: قد و 
عند قيام هذه الدول األعضاء دعم بعلى عاتقها اإليكاو الذي أخذته األساسي لتزام مع اال يتوافق تماماً ، في نهاية المطاف المستدامةللتنمية 
أشعر : "". كما أضافتالبيئةمراعاة تتسم بالسالمة واألمن والكفاءة واالستدامة االقتصادية و لكي شبكات النقل الجوي ومراقبة بتصميم الدول 

الفوائد بإقرارًا واضحًا  ، وهو ما يشكلقطاع النقل الجويعلى منافع ملموسة  من اإليكاوالشراكة بين الصين و هذه عود به ما تبالتفاؤل إزاء 
 ".قواعد اإليكاووفقًا لللربط الجوي  ةدوليشبكة  نشئــن تُ أما  قها الدولتحقّ االجتماعية واالقتصادية الهائلة التي يمكن أن 

يكاو بين اإللتعاون ل" ةمبكر  ثمرةً جالء ب الدورة التدريبية اليومَ شكل هذه ــت"ائًال: ــق حيث أوضحَ ، هذه الرؤيةن يتشالسيد العام  نصلُ ــالقُ أّكد قد و 
 ملموسًا وليس مجردًا قعوا "مبادرة طريق الحرير الجديد"صبح كي تالحكومة الصينية اآلن بنشاط تعمل و ": يقولاستطرد والحكومة الصينية. و 

اإليكاو مبادرة و  "مبادرة طريق الحرير الجديد"العامة لكل من هداف األبين عديدة مشتركة  مَ سهناك قوا"أعتقد أن : يقولواسترسل ". مفهوم
ة سالمة مراقبقدرات النهوض بالطيران و في مجال قدرات العلى بناء  يكاو معاً لصين واإلأن تعمل اويمكن . "وراء الركب ترك أي بلدعدم "
 ".الطيران في مجالوالمهنيين  نديريمُ لاالحتياجات المتزايدة لالوفاء بالطيران المدني و  أمنو 

جميع نح دراسية لباللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية، مع توفير مِ  حول العالم اً موقع ٢٠في  يةالتدريب البرامجمن  يةالمرحلة األولتُقدم وس
 متدرب. ٥٠٠م ُيتوقع أن يبلغ عددهالذين المتدربين 

الفعالة ظم نُ لابالمشاركين  رفع مستوى معرفةفي لطيران، على التدريب العالمي اإليكاو لمكتب  امهنظّ يي ت، اله الدورة التدريبيةهذكما سُتسهم 
 .اإليكاو عن ةالدولية الصادر القواعد والتوصيات لتنفيذ الالزمة القواعد واإلجراءات  أهميةمراقبة السالمة واألمن ومدى ل

 



 
أعدته وكالة الطيران ي ذالامج التدريب ناالفتتاحي لبر  حفلترحيبية بمناسبة ال كلمةً  ، (منتصف الصف األول)فانغ ليو ة، الدكتور إليكاواألمينة العامة ل تألق

لقواعد والتوصيات الدولية االمتثال ل ضمان: الطيران المدنيبهيات الوسطى والعليا  تينالفئمن  للمديرينلدورة التدريبية ا"بعنون التابعة لألمم المتحدة، 
السيد شنغ جون يانغ، ممثل و  (الجالس على يمينها) شيمينغ تشينال، السيد ـمونتريفي لصين لنصل العام ـالقالدكتورة ليو رافق و ". الصادرة عن اإليكاو
 .(الجالس على يمين القنصل العام) اإليكاوالصين في مجلس 

 
 رينمعلومات للمحرّ 

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى 
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 الطيران علىمكتب اإليكاو للتدريب العالمي 
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 الطيران وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

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

 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 
 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 

 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int  

 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 
 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:

 wraillantclark@ تويتر:
  /linkedin.com/in/raillantclark:نلينكد إ
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