
 

 

 لبلدان النامية في ا لمهنيين في مجال الطيرانلقطر للمنح الدراسية و اإليكاو  المشترك بين برنامجال
 للنشر الفوري 

المشترك تمديد برنامج المنح الدراسية للبلدان النامية ب اتفاقًا يقضيوحكومة دولة قطر  اإليكاو أبرمت - 26/4/2022 مونتريال والدوحة،
 الطيران المدنييهدف البرنامج إلى توفير التدريب لموظفي الطيران على مستوى العالم لضمان سالمة و لمدة ثالث سنوات أخرى.  بينهما
  .الصادرة عن اإليكاو القواعد والتوصيات الدوليةمع  وتحقيق المواءمة هوانتظام تهوكفاء

العامة رئيس الهيئة السيد محمد فالح الهاجري، ، و اإليكاوار، األمين العام لمنظمة سخوان كارلوس ساالالسيد كل من  تفاقاال ع علىوق  و 
 .مونتريال والدوحةكل من في  ًا على اإلنترنتتوقيع افتراضيوقد جرت مراسم ال، في قطر للطيران المدني

م دراسية للمشاركين في جميع أنحاء العالم في مجاالت تدريب  اً ، منحاإليكاومن خالل مكتب التعاون الفني في  ، الذي ُينفَّذالبرنامج وسيقد 
ستساعد و إلى المساعدة في تلك المجاالت المحددة.  اً تستهدف البلدان النامية األكثر احتياجو  ،دها المنظمة وحكومة قطر بصورة مشتركةتحد  

مع حكومة فستتم على نحو مشترك معالجة الترشيحات الواردة ؛ أما الخبراء المتخصصين والتوصية بهماختيار اإليكاو حكومة قطر في 
 .قطر

بمساعدة البلدان النامية من  2018توقيع مذكرة التفاهم هذه يجدد االلتزام الذي قطعته دولة قطر في عام إن  " ار قائالً سوعلق السيد ساال
التدريب إتاحة و  بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاوخالل هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى ضمان االلتزام 

مدني الطيران منظومة لل، تأثير كبير في تحقيق باإليكاوهذا البرنامج، الذي يديره مكتب التعاون الفني لسيكون " قائاًل:   وأردف المستمر". 
 ."مستدامالعالمي ال

التزامنا ن م، و اإليكاوينبع توقيع هذه المذكرة من إيماننا بأهمية شراكتنا االستراتيجية مع " ، من جانبه، قائاًل:السيد محمد فالح الهاجري  وصر ح
في جميع أنحاء  استدامةً و  اً آمنأكثر مدني الطيران القطاع  جعلبمهمتها وأهدافها ومبادئها، باإلضافة إلى مبادراتها الدولية التي تهدف إلى 

في التركيز على التنمية البشرية وأهمية دور اإلنسان في بناء  المتمثلة مع رؤية قطر أيضاً تتماشى العالم". وأوضح الهاجري أنَّ هذه المذكرة "
 تنفيذية في البلدان النامية لضمان من خالل تعزيز القدرات البشر المذكرة "بالفعل ما ستسهم فيه هو هذا  أنَّ "، مضيفًا مجتمع مزدهر ومتطور

 ."وجهعلى أفضل الدولية  هاتوصياتو اإليكاو قواعد جميع 
مةالمنح الدراسية  أولى عنوستعلن اإليكاو في غضون األسابيع المقبلة   .المقد 

 

  



 

 
 مصادر للمحررين

 مكتب التدريب العالمي على الطيران باإليكاو
 المخصصة لفيروس كورونابوابة اإليكاو 

 عن اإليكاو
ومشاركة أجوائها لتحقيق فيما بينها دولة على التعاون  193هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  )اإليكاو( منظمة الطيران المدني الدولي

 .المتبادلة المنفعة
الدبلوماسي  الجهدمن خالل ، البلدان ، يساعددوٍر تنسيقيظل ما تقدمه من دعم، وما تضطلع به من  ،1944في عام اإليكاو  منذ تأسيسو 

في  ألعمالواربط العائالت والثقافات ل، في التنق ل جو ا ،عتمد عليهاُيعتدَّ بها ويُ  ،على تحقيق شبكة فريدة من نوعها، لجهد الفنياالمقرون ب
 .تطار ت و الطائرا حط تأينما ، وتعزيزًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، لنمو المستدامل حفزاً ، جميع أنحاء العالم

ه أكثر من ،يعتمدُ النقل الجوي بات الدفع،  وتكنولوجيافي مجال الطيران  المذهلةجديدة البتكارات االحقبة جديدة من الرقمنة، و  في دخولالمع و 
رسم مستقبل جديد  متوخي ةً ، الفنية والدبلوماسية ، وما تصدره من اإلرشاداتخبراءبالدعم ما تقدمه اإليكاو من على  ،أي وقت مضى في
ع، كي تتمكن من تلبية النداءل تجديد ذاتهاتعمل اإليكاو على و ثير للرحالت الدولية. ومُ  األمم المتحدة  ضمن منظومةشراكاتها  فتراها توس 

 .حلول فعالة ومستدامة وإتاحة ،تقديم رؤية عالمية استراتيجية هادفًة إلىمن األطراف الفنية، وأصحاب المصلحة 
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