
  

  

  رسمي على تحالف التدریب العالمي،ضفیان الطابع الیُ  واألیاتااالیكاو 
  جدیدًا للتدریب دشنان برنامجاً ویُ 

) األیاتا(االیكاو) واالتحاد الدولي للنقل الجوي (أعلنت الیوم منظمة الطیران المدني الدولي  – ١٩/١٢/٢٠١٣، مونتریـال
 زفي مواجهة العج التعلیم النقل الدولي ومواردفي مجال إنشاء تحالف عالمي جدید للتدریب، یسعى إلى تعزیز وتطویر التدریب 

الطیران ستتضاعف سعة شبكة أن  الراهنةظهر التنبؤات وتُ  النقل الجوي. قطاعن الماهرین في عاملیالالعالمي المتوقع في 
مئات اآلالف من الطیارین ومراقبي الحركة الجویة وأفراد الصیانة ما یتطلبه ذلك التوسع القادم من ، مع ٢٠٣٠بحلول عام 

  .الجدد

ولقطاعنا بأكمله  أّن التدریب أولویة مهمة لالیكاوریمون بنجامان، األمین العام لمنظمة الطیران المدني الدولي "السید وأّكد 
الدورات  تطویرستتمّكن االیكاو من أن تضمن على نحو أفضل  األیاتا،شاركة مع زمالئنا األعّزاء في م". وأضاف أّنه "بالمالیو 

  الحاجات المباشرة لدولنا األعضاء".تلبیة ومبادرات التدریب بشكل یستجیب التجاهات الصناعة وتوقعاتها مع مواصلة 

 واألیاتاك بین االیكاو ، وهو عبارة عن دبلوم مشتر (I-TRAIN)د تدشین برنامج التدریب الفوریة لهذا التحالف الجدی النتائجومن 
من مجاالت خبرة االیكاو  مشتقةو  فریدة مختلفة . ویشمل برنامج التدریب حلوالً الصناعةالمتعددة في هذه قطاعات الرّكز على ی

من القادم الصناعة فضًال عن الجیل  ن الحالیین في هذهعاملیبحیث تلبي االحتیاجات المحددة لل تفصیلها، والتي یُمكن واألیاتا
  الطیران. المهنیین في عالم

إلى المنافع التي أّن "االیكاو تتطّلع  ،وقد أّكد الكابتن مصطفى همادي، رئیس قسم التدریب على سالمة الطیران في االیكاو
یاتا سُتسهم اآلن بشكل نشط في برنامج الجیل أّن " األأضاف نا". و یمنظمتوالتي سُیحققها هذا التحالف بین  ،تعود على الجمیع

، كما سُتحقق الكسب منها، بینما المتقدمالندوات اإلقلیمیة والعالمیة لبرنامج التدریب  فيالطیران و المهنیین في عالم من القادم 
ج الفرید برنامهذا العلى زیادة التقدیر العالمي ل احالی التابعة لها في شبكة التدریبالمتقدم لبرنامج التدریب ترویجها سُیساعد 

  ".لعضویة مراكز التدریبالتابع لالیكاو 

 افي األیاتا، قائًال: "ستكمل االیكاو واألیات يوأضاف السید إسماعیل البیضاني، رئیس دائرة الشراكات العالمیة واالبتكار التعلیم
بعضهما البعض في مجال التدریب، وستفتح هذه الشراكة الباب أمام مستوى غیر مسبوق من التعاون بین المنظمتین لتنمیة 

  مهارات العاملین في صناعتنا في مختلف أنحاء العالم".

األیاتا في إطار التحالف الجدید من االتصال  تنتفع)، سوف I-TRAINمبادرة التدریب ( فيوباإلضافة إلى المشاركة مع االیكاو 
) والتي تُضم مراكز معترف بها دولیًا للتدریب على ICAO TRAINAIR PLUSالمتزاید مع شبكة االیكاو للتدریب المتقدم (

أنشطة  وتشمل المنافع المنشودة االتصال المباشر مع جمیع أعضاء برنامج االیكاو للتدریب المتقدم والمشاركة في .الطیران
  التخطیط االستراتیجي واألنشطة المستقبلیة لهذا البرنامج، فضًال عن استعمال مختلف مطبوعات التدریب التي ُتصدرها االیكاو.

) FAAوأشار الكابتن همادي أیضًا إلى أن برنامج االیكاو للتدریب المتقدم سُیرّحب بإدارة الطیران الفیدرالیة األمریكیة (
  .عضوین جدیدینا مبصفته ، أول شركة مصنعة، سوبومباردییه أیروسبی
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال

د واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواع
  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 

 
  

  بالجهات التالیة:للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال 
  السید أنثوني فیلبین

  القائم بأعمال رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

   +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢٠ هاتف المكتب: 
  +١) ٤٣٨( ٤٠٢- ٨٨٨٦ الهاتف المحمول:

  
  سو آن راباتونيالسیدة 

  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت
srapattoni@icao.int 

  +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢١ هاتف المكتب:
  +١) ٥١٤( ٢١٢- ١٠٥١الهاتف المحمول:  
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