
  

  منظمة الطيران المدني الدولي
   www.icao.int: الموقع على االنترنت  8220/8221-954 (514) 1+ :الهاتف

  نشرة صحفية من االيكاو
 

  PIO 16/11  نشرة إخبارية

االيكاو واالتحاد الدولي لرابطات وكالء الشحن يعلنان عن برنامج 
  جديد للتدريب في مجال نقل البضائع الخطرة جوا

فاقا بشأن برنامج جديد مشترك بينهما توكالء الشحن اواالتحاد الدولي لرابطات االيكاو  توقعـ  ٢٠/٧/٢٠١١ ،ونتريالم
  .يتعلق بالتدريب في مجال نقل البضائع الخطرة جوا
وقطاع الصناعة، االتحاد الدولي  بينهذا البرنامج مثال جيد عن التعاون  "وأفاد السيد جون كلود ديلين، رئيس االتحاد، بأن 
مدعوما بخبرة االيكاو الفنية الواسعة وتجربتها فيما يتصل بوضع التنظيمات حيث إننا سنوفر اآلن برنامجا تدريبيا ألعضائنا 

ومن شأن هذا الحدث أن يفيد جميع أعضائنا من وكالء الشحن، وال سيما في مجال حاسم مثل النقل اآلمن للبضائع . واللوائح
  ."الخطرة جوا

النقل الجوي ادرة مهمة للغاية بالنسبة لتعزيز سالمة هذه مب : "وعلق السيد ريمون بنجامان، األمين العام لاليكاو قائال
فوكالء الشحن يستحوذون على حصة كبيرة من الشحنات المنقولة جوا ويشكلون عنصرا حاسما في تعزيز سلسلة . العالمي

  ".إمدادات الشحن الجوي في جميع أرجاء العالم
  .الجوي وإعداد برنامج لوكالء الشحن في المستقبل القريبوتتطلع المنظمتان إلى توسيع نطاق شراكتهما لتشمل أمن الشحن 

شركة للشحن  ٤٠ ٠٠٠وتمثل حوالي  ١٩٢٦االتحاد الدولي لرابطة وكالء الشحن منظمة غير حكومية تأسست في عام 
  .بلدا ١٥٠ماليين شخصا في  ١٠إلى  ٨واللوجستيات تشغل ما بين 

  :من المعلومات بخصوص االتحاد الدوليلمزيد 
sangaletti@fiata.com 

   00 65 211 43(0) 41+: رقم الهاتف
  :لالطالع على أخبار االتحاد الدولي
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وقعت االيكاو واالتحاد الدولي لرابطات وكالء الشحن اتفاقا بشأن برنامج جديد مشترك بين االيكاو واالتحاد يتعلق بالتدريب في مجال 
ويليام غوتليب، : يظهر في الصورة التي ُأخذت بمناسبة التوقيع على االتفاق من اليسار إلى اليمين. نقل البضائع الخطرة جوا

   .الدولي والسيدة نانسي غراهام مديرة إدارة المالحة الجوية في االيكاوحاد الرئيس السابق لالت

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمـة الالزمـة ل  وضع القواعد  المنظمة تتولىو .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو. لحماية البيئة في مجال الطيرانفضال عن القواعد واألنظمة الالزمة وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 

  


