برنامج تدريبي جديد لتسريع تعافي قطاع الطيران بشكل مستدام ومرن

للنشر الفوري

مونتريال وسنغافورة - 2022/٤/7 ،يسمح االتفاق الجديد الذي أُبرم اليوم بين اإليكاو وهيئة الطيران المدني في سنغافورة بتوفير برنامج
تدريبي عالمي بشأن تعافى قطاع الطيران وبناء المرونة لكبار المسؤولين في قطاع الطيران ،مما سيؤدي الي تسريع عملية استئناف الخدمات
الجوية من خالل تحسين مستوى التجانس بين الممارسات المتبعة على المستوى الدولي.
وقد وقع االتفاق في سنغافورة كل من األمين العام لإليكاو السيد خوان كارلوس ساالسار والمدير العام لهيئة الطيران المدني في سنغافورة
السيد هان كوك جوان.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج التدريبي موجه للمديرين العامين للطيران المدني للدول األعضاء في اإليكاو البالغ عددها  193دولة.
وستتولى هيئة الطيران المدني في سنغافورة الدور الرئيسي في عملية إعداد البرنامج ،بينما ستساهم اإليكاو بخبرتها في المجاالت الرئيسية
وتستعرض مضمون البرنامج .وسوف تُغطي الدورات الدروس المستفادة من أزمة جائحة فيروس كورونا ،مع التركيز بشكل خاص على
سالمة الطيران واالستدامة والتكنولوجيا واألمن اإللكتروني.
وقد صرح السيد ساالسار قائالً" :إن بدء هذا البرنامج يبشر بإحداث تأثير إيجابي كبير للغاية على الجهود التي تقودها الحكومات والجهات
المعنية األخرى لتسريع وتحسين عملية تعافي قطاع الطيران العالمي ،وال سيما من خالل المواءمة مع اإلرشادات المنسقة دولياً التي وضعتها
اإليكاو .وإن توفير هذا المضمون لكبار المسؤولين واإلدارة العليا لهيئات الطيران المدني في جميع أنحاء العالم سيعطي دفعة كبيرة نحو
تحقيق مستقبل مستدام ومرن للنقل الجوي".
وأضاف السيد هان كوك جوان" :إنه لمن دواعي الشرف الكبير لسنغافورة أن تقيم هذه الشراكة مع اإليكاو في تدريب كبار المسؤولين على
عملية تعافى قطاع الطيران وبناء المرونة .وهذه الشراكة هي اعتراف بخبرة سنغافورة وتجربتها ،وشهادة على التزام سنغافورة بالمساهمة في
انتعاش الطيران العالمي وتنمية رأس المال البشري".
ومن المقرر حالياً تنظيم الجولة األولى من البرنامج في سنغافورة يومي  18و ،2022/٥/19وتنظيم المزيد من الدورات في وقت الحق من
هذا العام .وينص االتفاق على توفير التدريب في مواقع متعددة في جميع أنحاء العالم لتكون متاحة لمختلف الدول في جميع مناطق اإليكاو.

يسمح االتفاق الجديد الذي أُبرم اليوم بين اإليكاو وهيئة الطيران المدني في سنغافورة بتقديم برنامج تدريبي عالمي بشأن تعافى قطاع الطيران وبناء المرونة
لكبار المسؤولين في قطاع الطيران ،مما سيؤدي الي تسريع عملية استئناف الخدمات الجوية من خالل تحسين مستوى التجانس بين الممارسات المتبعة
على المستوى الدولي .وقد وقع االتفاق في سنغافورة بتاريخ  2022/٤/7كل من األمين العام لإليكاو السيد خوان كارلوس ساالسار والمدير العام لهيئة
الطيران المدني في سنغافورة السيد هان كوك جوان .أهدت هذه الصورة الهيئة الطيران المدني في سنغافورة.

معلومات للمحررين
التدريب العالمي على الطيران في اإليكاو

البوابة اإللكترونية لإليكاو بشأن فيروس كورونا

معلومات عن اإليكاو

اإليكاو (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشأتها الحكومات في عام  19٤٤لمساعدتها في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة
بشؤون النقل الجوي الدولي .ومنذ ذلك الوقت ،اعتمدت الدول أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية من خالل اإليكاو ،مما يساعد في مواءمة لوائحها
الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،األمر الذي يسمح به تحقيق شبكة عالمية حقيقية .وتوفر محافل المنظمة أيضاً فرصاً
عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي الق اررات في الحكومات وممثلي صناعة الطيران والمنظمات غير
الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية المعترف بها رسمياً في قطاع النقل الجوي.
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