
  
 

حالة تطلقان دورة تدريبية للمختصين بشأن التعافي من  اإليكاو والهيئة الدولية للطيران المدني
 اإلغالق العام

 للنشر الفوري

إلنعاش قطاع الطيران، قام كل من مكتب التدريب العالمي  سالتوصيات الصادرة عن فرقة عمل المجلبموجب  -22/7/2020 ،ـالمونتري
ملكة على الطيران باإليكاو والهيئة الدولية للطيران المدني، وهي الذراع الذي ُيعني بالتدريب على الطيران داخل هيئة الطيران المدني بالم

 .يضمن السالمة واألمن استئناف العمليات الجوية على نحو لتيسيرالمتحدة، بإطالق دورة تدريبية جديدة 

اإلنترنت ويقدمها خبراء في المجال من كل من اإليكاو والهيئة الدولية للطيران المدني بالمملكة شبكة ُتجرى الدورة التدريبية افتراضيًا على 
التصدي لمساعدة الجهات التنظيمية والمشغلين الجويين على  تقدم الدورة التدريبية المشورة القائمة على أساس أفضل الممارساتو المتحدة. 

 لتحديات المتعلقة بالمراقبة واالمتثال والتدريب والتشغيل أثناء فترة التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد. ل

الطيران لتزويد المختصين المهنيين بالقدرة قطاع وأشارت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، بقولها: "ُيعد التدريب أساسيًا على مستوى 
جائحة فيروس من على التعامل مع التحديات المركبة والمتغيرة في طبيعتها والتي تتعلق بمسائل االمتثال والنواحي التشغيلية خالل فترة التعافي 

ان المدني، ستقدم الدعم والتوجيه المحوريين خالل هذه الفترة كورونا. لذا فهذه الدورة التدريبية، المقدمة في إطار التعاون مع الهيئة الدولية للطير 
 الحرجة في قطاع الطيران." 

"يسّرنا كثيرًا العمل مع اإليكاو في إطار هذه المبادرة  :المتحدة المملكة في المدني الطيران لهيئة التنفيذي الرئيس موريارتي، ريتشارد السيد قالو 
. وعالوة على ضرورة التغلب على العقبات المركبة المتعلقة الهامة. فاستئناف العمليات الجوية عقب حالة اإلغالق العام ليس بالمهمة اليسيرة

يضطلع بالجوانب التنظيمية وأن يمتثل للقواعد القياسية الدولية.  بالنواحي اللوجيستية والتشغيلية والمالية وبالسياسات، ما زال على القطاع أن
مان ضونحن نثق بأن هذه الدورة ستعمل على تزويد مجتمع الطيران عالميًا باإلرشادات التنظيمية التي تمّكن من استئناف العمليات الجوية مع 

 السالمة واألمن."

 .3/8/2020، ومن المقرر أن يبدأ التدريب في 21/7/2020بدأ التسجيل في الدورة التدريبية اعتبارًا من 

 



 

 

 صادر معلومات للمحررينم
 اإليكاو عن معلومات

 اآلمن التطور لتعزيز 1944 عام في ُأنشئت المتحدة، لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت إحدى هي( اإليكاو) الدولي المدني الطيران منظمة
 وحماية الطيران وسعة وكفاءة وأمن لسالمة الالزمة واللوائح القواعد وضع المنظمة وتتولى .العالم أنحاء شتى في الدولي المدني للطيران والمنظم
 جميع في دولة 193 عددها البالغ األعضاء دولها بين للتعاون محفل بمثابة هي والمنظمة .األخرى األولويات من العديد بين من البيئة،

 .المدني الطيران مجاالت
  course-training-19-covid-https://caainternational.com/course/aviation/ لمعرفة المزيد من المعلومات عن هذه الدورة:

 أزمة فيروس كوروناشأن منصة اإليكاو ب
 باإليكاوالتدريب العالمي على الطيران 

 :العام لالتصال
globalaviationtraining@icao.int 

 @ICAOتويتر: 

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم:
 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

 wraillantclark@icao.int 

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

  @wraillantclark :تويتر

 inkedin.com/in/raillantclarkl/: إن لينكد
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