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٥/٦/٢٠١٤  Ref.: AN 21/3-14/44  

العاملین  الجیل القادم من المهنیینالمتعلقة ب مبادراتالدعم  :الموضوع
  )NGAP( الطیران في مجال

الجیــل لمبــادرات المتعلقــة بلدعم عــراب عــن الــأ) اإل :المطلــوب اإلجــراء
ا الكتـاب نشـر هـذ؛ ب) الطیـران العـاملین فـي مجـال القادم مـن المهنیـین

  ٣ على النحو المطلوب في الفقرة

  د،عتحیة طیبة وب
الطیران  العاملین في مجال الجیل القادم من المهنیین بشأن ندوة أول االیكاو نظمت، ٢٠١٠في مارس   - ١
)NGAP(، في جمیع  بهذا الموضوعمن األنشطة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي  مهمةهذا الحدث مجموعة  ونتج عن

أود أن أعرب عن و  ،بشریة ومالیة مواردفي شكل  من العدید من المنظمات دون المساهماتلهذا أن یتم  لم یكنو مناطق العالم. 
الرجاء زیارة حتى اآلن،  هذه المبادراتعلى قائمة المنظمات التي دعمت ولالطالع الیكاو لهذه المنظمات. ا خالص امتنان

   . http://www.icao.int/safety/ngap/Pages/default.aspx اإللكتروني التالي: موقعال
في سیاق هذا  ونحن مقبلون على المرحلة الثانیة من المبادرات ااصل ضروریهذا الدعم المتو سیكون و   - ٢

 یومي عقدنتي ستالجیل القادم من المهنیین العاملین في مجال الطیران ال الثانیة بشأن الندوة خاللالتي سیتم إطالقها و ، البرنامج
مع الجهات المعنیة لتبادل أفضل االیكاو خالل المرحلة الثانیة، سوف تعمل و كندا. ب الـمونتریفي  ٤/١٢/٢٠١٤و ٣

، المرتبطة بهذا الموضوع مسائلالالممارسات الوطنیة والتنظیمیة لجذب الجیل القادم ووضع خطط استراتیجیة إقلیمیة لمعالجة 
دعم ین بمهتم متحقیقا لهذه الغایة، إذا كنتو الطیران.  مجال التي ینطوي علیها وكذلك االستمرار في تطویر الكفاءات للمهن

الجیل القادم من المهنیین العاملین في مجال الخاص ب إكمال نموذج الشراكةبفي هذه المبادرة، سأكون ممتنا لو تفضلتم  االیكاو
  .المذكور أعاله اإللكتروني الموقعیه في العثور علالذي یمكن الطیران 

 اإللكتروني ین العاملین في مجال الطیران والموقعالجیل القادم من المهنیالمتعلقة ب المبادراتوبالنظر إلى أن   - ٣
نشر هذه ُیرجى منكم واسع النطاق من جمیع قطاعات صناعة الطیران، فضال عن المؤسسات التعلیمیة،  اجمهور یهم 

  .هذه االیكاو دعم مبادرةبمنظمة في دولتكم قد تكون مهتمة  على أيالمعلومات 

  .وتفضلوا سیادتكم بقبول فائق االحترام  

  ریمون بنجامان
  األمین العـام
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