
  
 

 جديدةالتعاون البعثة اإليكاو في بيجين تحرز تقدمًا في إرساء مبادرات 
 للنشر الفوري

األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، بزيارة إلى بيجين مطلع هذا األسبوع، حيث  اضطلعت - 21/12/2018 ،ونيويورك الـمونتري
 .دورة اإليكاو التدريبية لمديري هيئات الطيران المدني من الفئتين العليا والمتوسطةختتام ال الذي أقيم الحفل الخاصألقت كلمة في 

الصندوق الصيني الغ لحكومة الصين على ما تقدمه من تبرعات مالية كبيرة في إطار وأعربت الدكتورة ليو في كلمتها عن تقدير اإليكاو الب
محورية في إعداد وتنظيم هذه الدورة التدريبية على الصعيد أهمية  حيث كانت لتلك التبرعات(، SSCAFلتعاون بين بلدان الجنوب )لتعزيز ا

دارة الطيران المدني الصينية CIDCAلتعاون اإلنمائي الدولي )ل الصينية الةوكلل الهامةالعالمي. وأشادت الدكتورة ليو كذلك بالمساهمات  ( وا 
(CAAC( والمركز الدولي الصيني للتبادل الفني واالقتصادي )CICETE.) 

مدير من الفئتين  500من تقديم منح دراسية ألكثر من  قد تمّكنت بفضل هذا الدعم القّيم وأّكدت الدكتورة ليو في هذا الصدد أن "اإليكاو
 دولة عضوا". 80ويمثلون أكثر من  أقاليم اإليكاو السبعة جميعهاالعليا والمتوسطة ينحدرون من هيئات الطيران المدني في 

تجريها اإليكاو وما يرتبط بها من وقد اختير المديرون المشاركون في الدورة استنادًا إلى نتائج عمليات تدقيق األمن والسالمة التي 
التي تضمن سويًة االمتثال الفعال ألحكام  اليوميةعمليات صنع القرارات االستراتيجية و في أساسية  أطرافتحليالت، حيث تم تصنيفهم ك

 اإليكاو.
بات يواجهها الطيران المدني العالمي وشّددت الدكتورة ليو على أن التدريب على االمتثال يكتسي أهميًة خاصًة اليوم بسبب "التحديات التي 

في مساعدة الدول على  وأحكامهاعلى صعيد نمو القطاع ونقص العاملين المهرة والدور األساسي للربط الجوي الممتثل لقواعد اإليكاو 
 ".2030تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 

التي تصبو إلى  2030أهداف خطة التنمية المستدامة لعام الذي ال ينفك عن تقول إن "توفير هذا النوع من التدريب العالي الجودة  ومضت
م تحقيقها العديد من الدول، هو جهد يصّب بشكل مباشر أيضًا في مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وبالتزاماتنا الجوهرية بدع

 الدول األعضاء".
من األولويات اإلضافية العديد أيضا حفل اختتام الدورة التدريبية، كي تدفع قدمًا ل واستفادت الدكتورة ليو من فرصة وجودها في بيجين

 لإليكاو. 
مناقشات مشتركة مع السيد  قبل أن تجري، الدوليلتعاون اإلنمائي الصينية ل وكالةالوالتقت في هذا السياق بالسيد هاو ليتشين، نائب رئيس 

والسيد تزانغ يي، نائب المدير العام الصينية،  رات الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارةوانغ تشينوين، المدير العام لفرع االستثما
لتعاون بين تعزيز اصندوق للمركز الدولي الصيني للتبادل الفني واالقتصادي، وذلك لضمان المزيد من التعاون في المستقبل في إطار 

  بلدان الجنوب.
( بما أبدته اإليكاو من تفاٍن ومهنية في SSCAFلتعاون اإلنمائي الدولي )الصينية لوكالة السية الثالثة في وقد أشادت األطراف المعنية الرئي

اتفقت األطراف الثالثة على اإلسراع بتنفيذ بمستوى كبير من الفعالية. كما  افتتاح الدورة الجديدة للتدريب العالمي على الطيران وتنفيذها
، والتي ُيقّدر مبلغها بمليوني دوالر أمريكي، فضاًل عن النظر في توفير 2019عام لمشاريع التعاون الفني بين اإليكاو والوكالة في أفريقيا 

 . التمويل الالزم لتوسيع حجم ونطاق الدورة التدريبية للمديرين من الفئتين المتوسطة والعليا
تعزيز الشراكات والتعاون مع مدير إدارة الطيران المدني في الصين ونوابه، محورها سلسلة اجتماعات في بيجين وعقدت الدكتورة ليو كذلك 

ورئيس مجموعة مطارات العاصمة ومديرها التنفيذي، ورئيس جامعة الطيران المدني في الصين، وغيرهم من كبار المسؤولين في قطاع 
 ني الصيني.الطيران المد

 وقد رافق الدكتورة ليو في زيارتها إلى بيجين مديرة مكتبها، السيدة يان تشيارونغ، ورئيس مكتب اإليكاو للتدريب العالمي على الطيران،
 السيد ميشيشا بيالينه؛ ومدير مكتب اإليكاو اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ، السيد أرون ميشارا؛ ورئيس مكتب اإليكاو للتخطيط

 االستراتيجي والتنسيق والشراكات، السيد هنري غورجي.



 

 
ختتام الحفل الخاص ال)وسط الصف األول( بزيارة إلى بيجين مطلع هذا األسبوع، حيث ألقت كلمة في  فانغ ليو ةالدكتور  لإليكاو ةالعام ةاألمينقامت 

وأعربت الدكتورة ليو في كلمتها عن تقدير التي ُنظمت في بيجين.  العليا والمتوسطةدورة اإليكاو التدريبية لمديري هيئات الطيران المدني من الفئتين 
(، حيث SSCAFلتعاون بين بلدان الجنوب )تعزيز ال الصيني صندوقالاإليكاو البالغ لحكومة الصين على ما تقدمه من تبرعات مالية كبيرة في إطار 

لوكالة ل الهامةهذه الدورة التدريبية على الصعيد العالمي. وأشادت الدكتورة ليو كذلك بالمساهمات كانت لتلك التبرعات أهمية محورية في إعداد وتنظيم 
دارة الطيران المدني الصينية )CIDCAلتعاون اإلنمائي الدولي )الصينية ل وقد  (.CICETE( والمركز الدولي الصيني للتبادل الفني واالقتصادي )CAAC( وا 
مدير من الفئتين العليا والمتوسطة ينحدرون من هيئات الطيران المدني في أقاليم  500الدعم القّيم اإليكاو من تقديم منح دراسية ألكثر من  مّكن هذا

 .دولة عضوا 80 اإليكاو السبعة جميعها، ويمثلون أكثر من

 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 192العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 الت هدف اإليكاو االستراتيجي الخاص باألمن والتسهي

 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
 لالتصال:
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