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 شهادة جامعية جديدة فيالستحداث  (ENAC) اإليكاو والكلية الوطنية للطيران المدنياتفاق تعاون بين 
 مجال إدارة السالمة

 الفوري للنشر

( في فرنسا، ENAC) ومدير المدرسة الوطنية للطيران المدني ،فانغ ليو ةالدكتور  ،إليكاولالعام  ةاألمين توقع – 5/10/2017مونتريـــــال، 
 .التابع لإليكاو المتقدم ينيروتنفيذ برامج تعليمية جديدة وأنشطة تدريب في إطار برنامج تر  إعداد بشأنال، مذكرة تفاهم اليوم امارك هو السيد 

ويرمي . 2018في عام  استهاللهبرنامج ماجستير في إدارة سالمة الطيران، من المتوقع  في استحداثالجديدة لشراكة أولى ثمار ا وستتمثل
دينام إدارة السالمة في المستقبلنظمديري مدربة من  كوادر توفير هذا البرنامج إلى  هاوتحسين سالمة الطيران رصداألسس الالزمة لب ، مزوَّ

 .به ةنظام إدارة السالمة المرتبطالتاسع عشر لإليكاو وأحكام  لحقفي المقام األول إلى الم ، استنادا  ةمنهجي بطريقة

أنشطة التدريب التي مجموعة إلى إضافة مهمة  سيمثلبرنامج الماجستير الجديد هذا "ن أ ، علىفانغ ليو ةالدكتور  ة،العام ةاألمين وشددت
رفع مستوى ب، و المتقدم ينيربرنامج تر بتعزيز تعاوننا مع أعضاء  كل االلتزامنحن ملتزمون و . تسا تتوقف عن االوالتي ال اإليكاو تقدمها 
 ."القادم على حد سواءالحالي أو الجيل الجيل سواء من  الطيرانالمهنيين العاملين في مجال دى أحدث أحكام السالمة ل بشأنالوعي 

الكلية الوطنية للطيران المدني هي  ن"إ أضاف قائال :و ، دوره على هذه الرسالةب ،هواال ، السيدمدير الكلية الوطنية للطيران المدنيأّكد وقد 
تحسين سالمة النقل الجوي في جميع  فيمهامنا  وتتمثل إحدىيرية الطيران المدني الفرنسية، الطيران، تعمل تحت رعاية مدب معنية جامعة

مما ال شك فيه هذه المهمة. و ألداء  من خالل اتفاق التدريب هذا،، إلى جنب مع اإليكاو بالعمل جنبا   ننا فخورون جدا  ولذا فإأنحاء العالم. 
الجيل القادم من برنامج  ضمن إطارالعالم  كل أرجاءمتخصصين في مجال السالمة في  مهنيين إعدادعلى ستساعد  هذه الشراكةأن 

 "موّسعة. مشاركةالذي تشارك فيه الكلية الوطنية للطيران المدني ( NGAP) المهنيين العاملين في مجال الطيران

نظام ، جميع جوانب مفاهيم ةيتدريب إضافة إلى دورة ةدة تعليميوح 12من  المؤلفة، في نظام إدارة السالمة الماجستير الجديدة وتشمل شهادة
دار  هوأساليب هوعمليات إدارة السالمة  .على حد سواء نيفالمستويين التنفيذي وال لتناول التشغيلية. وهي مصممة خصيصا   تهوا 

ن يعالطائرات والمطارات والمصنّ  يمشغل تشمل ،في مجال الطيران الجهات المعنيةية مجموعة واسعة من دراسوحدات الالوستدعم 
 التدريب. ؤسساتخدمات المالحة الجوية وم يات الصيانة ومقدمؤسسوم

 على الصعيد العالميسُيجرى كما فرنسا، بفي تولوز ، الواقعة (ENAC) المدرسة الوطنية للطيران المدنيبرنامج الماجستير في  سُيجرىو 
 اآلخرين. المتقدم ينيربرنامج تر من خالل أعضاء 

 

ةـــــيـشرة صحفـــن  



  
مذكرة اليوم (، في الوسطال )اومدير المدرسة الوطنية للطيران المدني في فرنسا، مارك هو  ،(على اليسارفانغ ليو ) ةالدكتور  ،لإليكاو ةالعام ةع األمينوقّ ت

حضر مراسم التوقيع الممثل الدائم  .التابع لإليكاو المتقدم ينيروأنشطة تدريب في إطار برنامج تر وتنفيذ برامج تعليمية جديدة،  إعداد تشملالتفاهم التي 
برنامج ماجستير في إدارة سالمة  في استحداثلشراكة الجديدة تتجلى أولى ثمار او لفرنسا في مجلس اإليكاو، السفير فيليب بيرتو )على اليمين(. 

 .الصورة: اإليكاو .2018في عام  استهاللهالطيران، من المتوقع 
 

 للمحررينمعلومات مصادر 
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات  تهوسع تهوكفاء هوأمنالطيران واللوائح الالزمة لسالمة  القياسية أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
  فريق العمل المعني بالنقل الجوي

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
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