للمهنيين الشباب في مجال الطيران في عام 2018
اإليكاو تعلن عن إتاحة فرص
ّ
للنشر الفوري
اليوم بإطالق حملة توظيف لعام  2018في إطار برنامج المهنيين
مونتريـــــال  -2017/9/13تقوم منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) َ
الشباب في مجال الطيران .الدعوة إلى تقديم طلبات االلتحاق مفتوحة للمهنيين الشباب المهرة من جميع أنحاء العالم.
ويتيح
والجدير بالذكر أن هذا البرنامج
ّ
المتميز الذي تقود إدارته اإليكاو هو مبادرة مشتركة بين اتحاد النقل الجوي والمجلس الدولي للمطاراتُ .
سيسهم المرشحون الذين يقع عليهم االختيار في إطار هذا البرنامج في تنفيذ واحد أو
هذا البرنامج فرصة سانحة للتطوير الوظيفي ،حيث ُ
أكثر من األهداف االستراتيجية لإليكاو باالستعانة بأحد خبراء اإليكاو المتخصصين.
واذ يركزون على استكشاف العالقات بين أعمال اإليكاو واألعمال التي يقوم بها قطاعا شركات الطيران والمطارات ،فإنهم سيعملون أيضاً
بالتعاون الوثيق مع خبراء اتحاد النقل الجوي الدولي والمجلس الدولي للمطارات.
اليوم على إشراك وتشجيع نخبة الجيل القادم من الشباب
وقد أكدت الدكتورة فانغ ليو ،األمينة العامة لإليكاو قائلة" :من المهم أن نعمل
َ
المتفوقين حول العالم" ،مضيفةً" :نتوقع أن ينمو قطاع النقل الجوي نموا كبي اًر خالل العقود المقبلة ،وتتمثل األولوية القُصوى في العمل على
تعبئة الموارد البشرية التي تتسم بالمهارة الالزمة لجعل شبكتنا تعمل باستمرار" .وختمت ليو حديثها بالقول" :إلى جانب برنامج اإليكاو للجيل
القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران ،والجهود التي نبذلها لتطوير التدريب العالمي على الطيران ،ستساعد مبادرة برنامج "المهنيين
الشباب في مجال الطيران" على دعم التطور الوظيفي وتحقيق الفوائد العملية لهؤالء المشاركين الشباب ال ُمتفانين في العمل".
وتلبية الشروط التي تؤهل للمشاركة في برنامج اإليكاو للمهنيين الشباب في مجال الطيران ،يجب أن تقل أعمال مقدمي الطلب عن  32عاماً
متقدمة وعملوا مدة ال تقل عن سنتين في قطاع الطيران أو في األنشطة التشغيلية أو التنظيمية في مجال
وأن يكون لديهم مؤهالت جامعية ّ
الطيران .وخالل عملية اختيار المرشحين ،يولى االهتمام الواجب أيضاً لمعايير المساواة بين الجنسين والتنوع الجغرافي.
ممن يستوفون معايير االختيار أن يقدموا ،في موعد أقصاه نهاية يوم  ،2017/10/13طلباتهم على موقع
ُ
ويدعى المرشحون المهتمون ّ
اإليكاو الخاص بالتوظيف .والتاريخ المستهدف لبدء العمل بالبرنامج ووصول المرشحين الذين يقع عليهم االختيار إلى مونتريـال هو منتصف
شهر فبراير .2018

يحظى تشجيع األجيال القادمة من المهنيين العاملين في مجال الطيران اليوم أولوية حاسمة في مجال النقل الجوي ،ال سيما في ظل اتجاهات استنزاف القوى العاملة
على المستوى العالمي والتوقعات بشأن النمو الهائل في األمد البعيد.

معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم
للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين
العديد من األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  191دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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