
 

 للتدريب في مجال المطارات ةجديد في إطار شراكةوالمجلس الدولي للمطارات اإليكاو تعاون 
 للنشر الفوري

المديرة العامة للمجلس الدولي و الدكتورة فانغ ليو، ، األمينة العامة لإليكاومن  كلّ  قامت اليومَ  -٨/٦/٢٠١٧مونتريـــــال 
في المستقبل لتا الوكالتين كبين تعاون اليدّعم جديد بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق  ،السيدة أنجيال غيتنسللمطارات، 

 .لتدريب في مجال المطاراتل

والتي مذكرة تفاهم خاصة تشمل شراكتهما الجديدة في مجال التدريب، في مجال النقل الجوي على العاملتان المسؤولتان  تووّقع
ز ــدورات تدريبية محّددة تركّ تنظيم برامج مشتركة للتدريب في مجال المطارات و  خصوصبمن التعاون ن ستّمكن هاتين المنظمتي

  المواضيع.على إدارة المطارات واقتصاديات المطارات وحماية البيئة والسالمة التشغيلية وٕاجراءات األمن وغيرها من 

ر تعمل اإليكاو على توطيد تعاونها مع المجلس الدولي للمطارات وتؤكد التزامها بتوفي: "ةً قائلاألمينة العامة ليو  وضحتأو 
 هذه الشراكةُ قول: "ت تومض ريب وبناء قدرات الموارد البشرية إلى الدول األعضاء في اإليكاو"،مجال التدفي الموجهة عدة ساالم

مواطن ا من ــيتمتع به كل منّ ما عتماد على وانا واالـــتوحيد قِ من خالل متان ــقه المنظّ مكن أن تحقّ على ما يُ  حيٌّ  الٌ ــمثالجديدُة 
 ة على المستوى العالميدولين من زيادة الوعي بقواعد اإليكاو وتوصياتها السنتمكّ  التدريبية المشتركةهذه األنشطة بفضل قّوة، و 
 ".المستقبلبالمطارات في الحاضر وفي رص في الوقت ذاته على تعزيز كفاءات الموظفين الفنيين العاملين مع الحِ 

لمنظمــتـــْيــن الرؤية المشتركة ل: "إن هذا التوقيع ُيبرز قائلةً  غيتنس، السيدة لمجلس الدولي للمطاراتالمديرة العامة لت وضحكما أ
تحتاج المطارات التدريب وتخطيط تعاقب الموظفين، وهو ما يشكل عناصر أساسية للنمو المستدام. و بخصوص االستثمار في 

الذي تتسم به أعمال  ــُمـــلــحّ بع الاها، وُيعزى الططاقت وتجديدإلى مجموعة واسعة من المهارات التي يجب المواظبة على تقييمها 
 دوراتالإلى التغييرات في ظروف األسواق والنمو الكبير في الطلب العالمي. وستستند مذكرة التفاهم إلى مجموعة من  يرانطال

تنظيم بما يشمل محّددة،  تمجاالفي  التدريب العالمي للمجلس الدولي للمطاراتبرنامج إطار تطوير المهارات في الخاصة ب
  ."على شبكة اإلنترنت أو بموقع العمل الدراسة أو اتقاعتجري في و  شهادات تمنح دورات تدريبية

 
  



 
على مذكرة التفاهم مونتريــال بمقّر اإليكاو في  الـيومَ  للمطارات، أثناء التوقيعس، المديرة العامة للمجلس الدولي ـنـتـيـالدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لإليكاو، والسيدة أنجيال غ

 .الجديدة للتدريب في مجال المطارات
 

 معلومات للمحررين
 للتدريب العالمي على أمن الطيرانمكتب اإليكاو 

 لسالمة المدارجاإليكاو برنامج 

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

اية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
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