
  
 

لتعزيز سالمة الطيران والمجلس الدولي للمطارات اإليكاو مشترك بين برنامج اعتماد جديد 
 وأنشطة االستجابة لجائحة فيروس كورونا حول العالم

 للنشر الفوري

برنامجاً عالمياً جديداً العتماد المهنيين في مجال سالمة المطارات ( ACI)اإليكاو والمجلس الدولي للمطارات دّشنت  -4/11/2020 ،ـالمونتري
(ASP) يهدف إلى مساعدة المطارات على تحسين مستويات امتثالها لقواعد اإليكاو ودعم األنشطة الحرجة الجاري االضطالع بها للتعافي من ،

 العالم. حول  هااإليكاو تنسيقآثار الجائحة والتي تتولى 

إن نجاح أنشطة التعافي واستئناف عمليات النقل الجوي عالميًا يعتمد بصورة كبيرة وأشارت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، بقولها: "
لطيران المدني في المطارات، التنظيمية لالجهات على المهارات الفنية واإلدارية التي يمتلكها المهنيون المتخصصون في سالمة المطارات و 

 " التي يخدمها. مجاالتقطاعنا والمجتمعات والحاليًا الكثير من التحديات التي يواجهها  وعلى قدرتهم على االبتكار في وجه

سالمة وأمن وكفاءة منظومة "وهذه المبادرة الجديدة المشتركة بين اإليكاو والمجلس الدولي للمطارات من شأنها أن تساعد في الحفاظ على 
، عالوة على أنشطة تعافي النقل الجوي من تبعات األخرى الخدماتبعض الحالية واألساسية و بما يدعم كاًل من خدمات النقل الجوي  ،الطيران

 "الجائحة بشكل عام.

. والجهات التنظيمية للمطارات يري المطاراتعلى الكوادر العليا والمتوسطة من مد (ASP)المهنيين في مجال سالمة المطارات وستركز مبادرة 
 ستغطي القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو فضاًل عن أفضل ممارسات القطاع التي حددها المجلس الدولي للمطارات.كما 

مج إلى تعزيز الممارسات الرائدة التي "يهدف هذا البرنا ق السيد لويس فيليب دي أوليفييرا، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات بقوله:وعلّ 
 "الدولية، فيتيح ذلك للدارسين تجربة تعليمية قيمة وشاملة. حددها المجلس الدولي للمطارات جنبًا إلى جنب مع قواعد اإليكاو وتوصياتها

نا الوثيق مع اإليكاو، وجهودنا المشتركة الهادفة إلى توفير التدريب ذي الجودة األعلى على مستوى ن"تم تطوير هذا البرنامج في ظل تعاو 
وتوفير  ُتعد أساسيًة لتعزيز تطوير منظومة الطيران برمتها ،التي نقيمها بالتعاون مع شركائنا الدوليين ،المبادراتمثل هذه القطاع. وال شك أن 

 "عدة القطاع على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.المهارات والخبرات الالزمة لمسا

وكان برنامج ناجح تقدمه اإليكاو بالتعاون مع المجلس الدولي للمطارات.  يثان (ASP)المهنيين في مجال سالمة المطارات" وُيعد برنامج "
قد ُطرح  (AMPAP) المطارات إدارة مجال في المتخصصين المهنيين عتمـادباالمشترك بين اإليكاو والمجلس الدولي للمطارات الخاص البرنامج 

 من المهنيين المتخصصين في إدارة المطارات حول العالم.  1000، وقد اعتمد منذ ذاك الحين ما يربو على 2007للمرة األولى في 

 



 

  
 مصادر معلومات للمحررين

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

ن وحماية والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيرا
دولة في جميع  19٣خرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها البيئة، من بين العديد من األولويات األ

 مجاالت الطيران المدني.
 

 www.aci.aero/asp: لمعرفة المزيد من المعلومات عن هذه الدورة

 :العام لالتصال
AviationTraining@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

 linkedin.com/in/raillantclark/: إن لينكد
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