
 
 

 لإليكاو "تُـــبِرم شراكة مؤسسية مع برنامج "ترينير المتقّدم )TIACA(الرابطة الدولية للشحن الجوي 

 للنشر الفوري

بعد  برنامج "ترينير المتـقـّدم" لإليكاو، مع مؤسسية شراكة (TIACA) الجوي" للشحن الدولية "الرابطة أبرمت - ٢٣/١٢/٢٠١٩ل، ـامونتري
 .٢٠/١٢/٢٠١٩ في مونتريـال في المنظمتين بين تفاهم التوقيع على مذكرة

 شيكاغو اتفاقية وتنفيذ الدورات التدريبية وفقًا ألحكام واإليكاو على إعداد الجوي" للشحن الدولية "الرابطة ستتعاون التفاهم، لمذكرة ووفقاً 
 لإليكاو. الصلة ذات اإلرشادية والبرامج والمواد مرفقاتها والقواعد والتوصيات الدولية في

 اإلمدادات سلسلة دورة" عنوان وتحت. ٢٠٢٠ عام في إطالقها سيتم أولى تدريبية دورة إعداد في الجديدة الشراكة هذه وتتجلى أهمية
 سلسلة اتجاهات في الرئيسية والعوامل العالمية عن األسواق ولمحة الجوي الشحن لسالمة الرئيسية الجوانب الدورة ستشمل ،"المؤّمنة

 اإلمدادات.

 أن وُيتوقع العالمية المستدامة التنمية في رئيسية مساهمات بالفعل الجوي يقدم الشحن"وقالت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو: 
 الدولية انضمام الرابطة أهمية من شأن"ومضت تقول:  ،"قطاع الطيران في المتوقع النمو باالقتران مع كبير بشكل المساهمات هذه تزداد

 الزمن من عقد سوى يتبقّ  لم ونظرًا ألنه. النمو هذا واستدامة وأمن سالمة على تعزيز أن يساعد برنامج "ترينير المتقّدم" إلى الجوي للشحن
 ذلك يشكل عنصرًا حاسمًا. فإن ،٢٠٣٠ لعام المستدامة للتنمية المتحدة األمم أهداف لتحقيق

 خطوةً  بالنسبة للتدريب التعاون هذا الجوي" قائًال: "يعتبر للشحن الدولية وقد أوضح السيد ستيفن بولمانس، رئيس مجلس إدارة "الرابطة
 عمومًا، الطيران على غرار" واستطرد يقول:لألسواق"،  ممتازة حلول توفير ويمكننا. اإليكاو مع شراكتنا في هامة ولكنها منطقية ُمقـــبـلــة
 الجهود دعم تستطيع بأنها الجوي" للشحن الدولية وتـفـتـخر "الرابطة المستدامة، التنمية هامًا لتحقيق تمكينياً  عامالً  الجوي الشحن يعتبر

 واالستدامة". الكفاءة لتحقيق وقطاع الطيران المبذولة من اإليكاو

 وتقديم البرامج التدريبية إلعداد معاً  يعملون قطاع الطيران في وشركاء للتدريب مؤسسات تضم تعاونية هو شبكة المتقّدم" "ترينير وبرنامج
  ."اإليكاو مع المنسقة



 

 

الرابطة الدولية "بمناسبة انضمام  "الرابطة الدولية للشحن الجوي"رئيس مجلس إدارة بولمانس، والسيد ستيفن فانغ ليو األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة 
  كشريك مؤسسي. "ترينير المتقّدم"ج مإلى برنا "للشحن الجوي

 

 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو
البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣ات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها العديد من األولوي

 م لإليكاوبرنامج ترينير المتقدّ 

 الرابطة الدولية للشحن الجوي

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

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

 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 @wraillantclark تويتر:
 /linkedin.com/in/raillantclark إن: لينكد
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