
  
 

خالل القمة المقبلة للجيل القادم من المهنيين للتعّلم اإللكتروني اإليكاو وجامعة واترلو تعتزمان إطالق دورة 
 العاملين في مجال الطيران

 للنشر الفوري

اليوم على حمد اهللا بور وّقعت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، ورئيس جامعة واترلو، الدكتور فيريدون  -٦/١١/٢٠١٧مونتريـــــال 
 مذكرة تفاهم دعما إلنشاء برنامج تعليمي مشترك.

، وذلك خالل فعاليات القمة العالمية المقبلة للجيل القادم للتعّلم اإللكترونياالتفاق الجديد في إطالق دورة في إطار وستتمثل أولى المبادرات 
 أساسيات منظومة النقل الجوي.الدورة وسيكون موضوع من المهنيين العاملين في مجال الطيران، 

الحاصلين على تدريب العاملين طوة إضافية هامة نحو معالجة النقص المتوقع في وقد أّكدت الدكتورة ليو أّن هذه الشراكة الجديدة تمثل خ
في مجال الطيران، مشددة في ذات الوقت على أهمية إذكاء الوعي لدى المزيد والمزيد من الشباب حول تنوع فرص العمل في رفيع المستوى 

 في ضوء النمو المرتقب على صعيد القطاع.مجال النقل الجوي في جميع أنحاء العالم، ال سيما 

الجيل القادم من المهنيين الجتذاب جيد وغير مكلف يشكل عامال رئيسيا التدريب الإلى وصول توسيع سبل التقول: "إّن ليو الدكتورة ومضت 
هذه بالوعي  الرامية إلى زيادةبطائفة واسعة من األنشطة  تضطلع اإليكاو حالياً و  .وتعليمهم واالحتفاظ بهم المهرة العاملين في مجال الطيران

الحصول على التدريب ورفع جودته في إطار برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران، سبل المسائل، فضال عن تحسين 
القادم من لجيل ل القمة االفتتاحيةمع تتزامن هذه الشراكة الجديدة  مضيفة أنّ  "والبرنامج العالمي للتدريب على الطيران وبرنامج ترينير المتقدم،

 نتطلع إلى استعراض نتائجها."ونحن األمر الذي يبعث على التفاؤل المهنيين العاملين في مجال الطيران في نوفمبر الجاري، 

موّجهة إلى المهنيين الطموحين في مجال الطيران وكذلك إلى المهنيين الراغبين  الجديدة المشتركة بين اإليكاو وجامعة واترلودورة هذه الوُتعد 
أقسام تغطي مسائل قوانين الجو والطائرات والعمليات والمالحة والمطارات واألمن والبيئة  تسعةفي االنتقال إلى هذا المجال، حيث ستتضمن 

على شهادة لحصول لواجتيازه االختبار م و ، أو دفع رس)اختبار(بدون  مجاناً الدورة إتمام ما وسيتسنى للمتدربين الخيار إّ  .والحوادث والسالمة
 الدورة.

: "ربما ال يتجاوز عمر برنامج الطيران في الجامعة قائالً ، رئيس ونائب وكيل جامعة واترلو حمد اهللا بورفيريدون ومن جهته، عّلق الدكتور 
بناء سيساهمون في والطالب كونهم  التدريس ةأعضاء هيئبأنا فخور و ، كنداسنوات، َبيد أنه أصبح سريعا البرنامج الرائد من نوعه في عشر 

يمألني الحماس حيال مستقبل الطيران في جامعة واترلو، ويسرني وأنا لالجيل القادم من المهنيين من أجل إشباع الحاجات والطلب عالميا." 
 ."وكاالت األمم المتحدة المتخصصةحدى إهذه الشراكة مع أشهد ازدهار أن 

إلى  ٢٧ال من ـاإليكاو القمة العالمية للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران في مقرها الرئيسي في مونتري وستعقد
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو)، حيث ستتيح القمة فرصة مميزة لتوحيد قطاعات  ٢٨/١١/٢٠١٧

واالحتفاظ  الجيل القادم من المهنيين المهرة في مجال الطيرانلعمل سعيا نحو وضع استراتيجيات وٕاجراءات غايتها إشراك الطيران والتعليم وا
بين سريعة إنشاء عالقات عامة حول سبل وجلسات  اإليكاو محاكاة نموذج منتدىوكجزء من هذه القمة، ستنظم اإليكاو أيضا  .به

 عامة للطالب المشاركين.العالقات التوظيف و للإلى جانب معرض  ،المجتمعين

 



 
، للتوقيع على مذكرة بورحمد اهللا فيريدون رئيس جامعة واترلو، الدكتور ومعها  الوسط من اليسار) في األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، (

نائب مدير ، )(إلى اليساريالينيه بالدكتورة ليو، السيد ميشيشا رافق اليوم دعما لبرنامج تعليمي مشترك بين اإليكاو وجامعة واترلو. وقد جديدة تفاهم 
أندري (إلى اليمين)، جين  ةه الدكتور ت، فقد رافقحمد اهللا بورالتدريب العالمي على الطيران، أما الدكتور إدارة التعاون الفني في اإليكاو، ورئيس مكتب 

 قسم البيئة في الجامعة. ةعميد
 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة 

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. ١٩١لتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل ل

 القمة العالمية للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران

 برنامج اإليكاو للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران

 اء الركب"مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد ور 

 :لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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