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الثغرات  معالجةة إلى ندوة اإليكاو العالمية للتدريب على الطيران تؤكد الحاجة الملح  
التدريب قدرات في   

  للنشر الفوري

القدرات العالمية واصلت منظمة الطيران المدني الدولي جهودها هذا األسبوع من أجل تعزيز  -12/4/2017مونتريـــــال  
المتقدم التي عقدت في أديس أبابا  من خالل الندوة العالمية الرابعة للتدريب على الطيران وبرنامج ترينرلتدريب على الطيران ل

 بإثيوبيا. 
، أول ندوة عالمية للتدريب 13/4/2017إلى  11في الفترة من وتعتبر هذه الندوة التي استضافتها الخطوط الجوية اإلثيوبية 

تدريب للتجمع من أجل اإليكاو في القارة األفريقية. وهي تمثل فرصة نادرة للدول األعضاء ومنظمات ال تنظمهاعلى الطيران 
لتدريب على ا لبناء قدرات األولويات الرئيسيةورفع مستوى الوعي بشأن الجديدة وفرص الشراكات استكشاف أوجه التعاون 

 . والبعيدالقريب  في األمدين الطيران
االتجاهات االيجابية  شيرة إلىم في كلمتها االفتتاحية عن هذه الشواغل ،األمينة العامة لإليكاو ،وتحدثت الدكتورة فانغ ليو

 والتضاعف الوشيك في حجم الرحالت الجوية والمسافرين.  والنمو القوي في شبكة النقل الجوي العالمي
العديد من الموظفين المهرة مثل العشرين سنة القادمة سيتطلب  مدى إن هذا النمو المتوقع على" وأكدت األمينة العامة قائلة:

ضوء  فيكما أن هذه الحاجة الملحة للموظفين في مجال الطيران وخاصة  ،الطيارين ومهندسي الصيانة ومراقبي الحركة الجوية
 أننا يجب أن نعالج الثغرات المستمرة فييؤكد لنا بوضوح  ،األخرى التكنولوجيا المتقدمةهم من قطاعات على مهارات المنافسة
قوة عمل مستدامة من الموظفين  في نهاية المطافبما يضمن لمستقبل الطيران المدني  سرع وقت ممكنأفي  التدريب قدرات
 ". المهرة

مشاريع "مشاركة منظمات التدريب في األمينة العامة أيضا على ضرورة شددت وتأكيدا على أهمية التعاون في مجال التدريب، 
. (AATO) إنشاء اتحاد المنظمات األفريقية للتدريب على الطيرانالرامية إلى التدريب التعاونية" كما أثنت على مبادرة أفريقيا 

. اعتماد الشهاداتو  تدريب المدربين مسائل هامة مثل توحيد مناهج التدريب وتنسيقعلى التصدي لهذه المنظمة حاليا  كفوتع
 . أن تحذو حذوهااألخرى على األقاليم وشجعت الدكتورة ليو 

، في برنامج ترينر المتقدمهامة لما قطعته من مراحل دولة  14في تدريب البمنظمات خصيصا أيضا األمينة العامة ونّوهت 
ثيوبيا ومصر الصين ومنها  والمملكة العربية السعودية وروسيا يوباراغوا اندونيوزيل ومنغوليا وجمهورية كوريا واليابان والهند وا 

   وفنزويال.  وتونس وسنغافورة
 
 
 
   

ةـــــيـشرة صحفـــن  



 

 
 إلى اليمين في) ، نائب مدير إدارة التعاون الفنيبيالينيه ميشيشا)إلى اليسار في الوسط(، والسيد  األمينة العامة لإليكاوالدكتورة فانغ ليو 

خالل ندوة اإليكاو الرابعة للتدريب على الطيران  ر المتقدم لإليكاوبرنامج ترين األعضاء الجدد الرسميين فين إلى جانب االوسط( يقف
   هذا األسبوع في أديس أبابا بأثيوبيا. عقدوبرنامج ترينر المتقدم الذي 

  

 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

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

 191الغ عددها الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء الب
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.

 
 

 مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب
 برنامج اإليكاو العالمي للتدريب على الطيران

 

 لالتصال:
 السيد أنطوني فيلبين

 رئيس قسم االتصاالت
@icao.intaphilbin 

 +1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 

   +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 
 

 كالرك  -السيد وليام رايالنت 
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 + 1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 + 1( 514) 409-0705الهاتف المحمول: 
 @wraillantclark تويتر:
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