
 

 لرفع مستويات السالمةوالمجلس الدولي للمطارات اإليكاو  اتفاق جديد بين
 في المطارات واالستدامةواألمن 

 للنشر الفوري 

بتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية  اإليكاو والمجلس الدولي للمطاراتبين م        المبر  جديد التفاق يسمح اال – ٢٤/١١/٢٠٢١ وكانكون  مونتريـــــال
نة في  من خالل       فعاال           تنفيذا  بعة لدى المجلس الدولي للمطارات                       وأفضل الممارسات المت   اإليكاوالصادرة عن                              توفير أنشطة تدريب محس 

 كلتا المنظمتين.الصادرة عن  واالستدامةيشمل األحكام الخاصة بالسالمة واألمن بما ، عمليات المطار وإدارتهعلى المطارات 

التدريب التي تكون إما أذرع بمؤسسات  مزدوجاللالعتراف  اإليكاو والمجلس الدولي للمطارات بين مجموعة من اإلجراءاتاالتفاق  يؤسسو 
 .وإدارة المطارات عملياتالتدريب على بتوفير         أساسا       فة            تكون مكل  أو التي  التدريب في المطارات

نها من االستفادة من إطار عام قوي هذا االعتراف المزدوج من تحصل على التي مؤسسات التدريب ستتمكن و  ، لموظفينتنمية مهارات ا           يمك 
من توسيع     ا  المعترف بها أيضالتدريب مؤسسات ستتمكن و المطارات.  مجال صين في                     تحسين كفاءات المتخص  بفي نهاية المطاف يسمح لها و 

    ا  مة خصيص                          تدريبية عالية الجودة مصم   برامجلتشمل شبكات المطارات المحلية والعالمية والحصول على التي توفرها لدورات التدريبية ا نطاق
 .التلبية احتياجاته

دي  لويس فيليب، السيد للمطاراتللمجلس الدولي عالمي للفرع الوالمدير العام ار سساالخوان كارلوس  لإليكاو، السيدع األمين العام     وق  وقد 
الجمعية العامة والمؤتمر والمعرض السنوي لفرع أمريكا الالتينية والكاريبي والعالم للمجلس الدولي للمطارات االتفاق بمناسبة انعقاد  ،أوليفيرا

 في كانكون.

ويهدف ، (TPP)اإليكاو للتدريب المتقدم" برنامج "ذ هذا االعتراف المزدوج تحت مظلة "تم تنفي       قائال : ارسساالالسيد  لإليكاو ق األمين العام    عل  و 
الدورات باستخدام أحدث  أسلوب تنظيم تحسينمع ، اتالتدريب بالمطار أحدث التطورات في مجال مؤسسات التدريب  تواكبإلى ضمان أن 

 ."اتالمطار في ممارسات الألفضل     ا  التقنيات المتاحة ووفق

                                         "ت ظهر هذه المبادرة التدريبية األخيرة بين  ، فقد قاللويس فيليب دي أوليفيرا للمجلس الدولي للمطارات، السيد العالمي للفرععام المدير الأما 
 المستمرة لتقديم أعلى مستويات الجودة من التدريب من خالل أعضاءو جهودنا المشتركة  اإليكاوو  للمجلس الدولي للمطارات العالمي الفرع

والدول األعضاء  المجلسيسمح هذا التكامل ألنشطة التدريب بتقديم خدمة أفضل ألعضاء و العالمية.  اإليكاو للتدريب المتقدم"برنامج "شبكة 
لمساهمة في ل،    ا  ولكن من خالل العمل مع، ليس فقط لتحسين كفاءات المتخصصين في المطارات في جميع أنحاء العالم — اإليكاوفي 

 ".بشكل مستمر الطيران بأكملها منظومةر تحسين وتطوي

مثل برنامج ، الحالية ةالتعاونيالتدريب تعزيز برامج  كما سيؤدي هذا التحالف بين اإليكاو والفرع العالمي للمجلس الدولي للمطارات إلى
التميز يسمح بالنهوض بعنصر مما ، (ASP) أخصائي السالمة في المطارات"واكتساب صفة " (AMPAP) "االعتماد المهني إلدارة المطارات"

 .اتالمطار  عالم في

 



 

 ولويس فيليب دي أوليفيرا، ساالسارخوان كارلوس  لإليكاوبل األمين العام       من ق   23/١١/202١في  (MoU)تم التوقيع على مذكرة تفاهم 
  .(ACI)لمجلس الدولي المطارات للفرع العالمي لالمدير العام 

 مصادر للمحررين

 العالمي على الطيراناإليكاو للتدريب برنامج 

 معلومات عن اإليكاو
صة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام  لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  ١944                                                                              اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخص  

                                                               قاعدة وتوصية دولية تساعد في إضفاء االت  ساق على لوائحها الوطنية  ١2 000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
           ا  للمشورة ص                                                                                                                            المتعل  قة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توف  ر محافل اإليكاو أيضا  فر 

ع المدني                                                                                                                             والمناصرة ليتم  تشاطرها مع صن اع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمجتم
 .                                                          وغيرها من الجهات المعني ة بالنقل الجوي المعترف بها رسميا  

 لالتصال العام

communications@icao.int  
 @ICAOتويتر: 

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم
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