البرنامج المشترك بين اإليكاو وقطر للمنح الدراسية للمهنيين في مجال الطيران في البلدان النامية
للنشر الفوري
مونتريال والدوحة - 2022/4/26 ،أبرمت اإليكاو وحكومة دولة قطر اتفاقاً يقضي بتمديد برنامج المنح الدراسية للبلدان النامية المشترك
بينهما لمدة ثالث سنوات أخرى .ويهدف البرنامج إلى توفير التدريب لموظفي الطيران على مستوى العالم لضمان سالمة الطيران المدني
وكفاءته وانتظامه وتحقيق المواءمة مع القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو.
ووقع على االتفاق كل من السيد خوان كارلوس ساالسار ،األمين العام لمنظمة اإليكاو ،والسيد محمد فالح الهاجري ،رئيس الهيئة العامة
للطيران المدني في قطر ،وقد جرت مراسم التوقيع افتراضياً على اإلنترنت في كل من مونتريال والدوحة.
وسيقدم البرنامج ،الذي ُي َّنفذ من خالل مكتب التعاون الفني في اإليكاو ،منحاً دراسية للمشاركين في جميع أنحاء العالم في مجاالت تدريب
تحددها المنظمة وحكومة قطر بصورة مشتركة ،وتستهدف البلدان النامية األكثر احتياجاً إلى المساعدة في تلك المجاالت المحددة .وستساعد
اإليكاو حكومة قطر في اختيار الخبراء المتخصصين والتوصية بهم؛ أما معالجة الترشيحات الواردة فستتم على نحو مشترك مع حكومة
قطر.
وعلق السيد ساالسار قائالً إن "توقيع مذكرة التفاهم هذه يجدد االلتزام الذي قطعته دولة قطر في عام  2018بمساعدة البلدان النامية من
خالل هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى ضمان االلتزام بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو وإتاحة التدريب
المستمر" .وأردف قائالً" :سيكون لهذا البرنامج ،الذي يديره مكتب التعاون الفني باإليكاو ،تأثير كبير في تحقيق منظومة للطيران المدني
العالمي المستدام".
وصرح السيد محمد فالح الهاجري ،من جانبه ،قائالً" :ينبع توقيع هذه المذكرة من إيماننا بأهمية شراكتنا االستراتيجية مع اإليكاو ،ومن التزامنا
بمهمتها وأهدافها ومبادئها ،باإلضافة إلى مبادراتها الدولية التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران المدني أكثر آمناً واستدام ًة في جميع أنحاء
العالم" .وأوضح الهاجري َّ
أن هذه المذكرة "تتماشى أيضاً مع رؤية قطر المتمثلة في التركيز على التنمية البشرية وأهمية دور اإلنسان في بناء
مجتمع مزدهر ومتطور" ،مضيفاً َّ
أن هذا هو بالفعل ما ستسهم فيه المذكرة "من خالل تعزيز القدرات البشرية في البلدان النامية لضمان تنفيذ
جميع قواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية على أفضل وجه".

وستعلن اإليكاو في غضون األسابيع المقبلة عن أولى المنح الدراسية المقدمة.

مصادر للمحررين
مكتب التدريب العالمي على الطيران باإليكاو
بوابة اإليكاو المخصصة لفيروس كورونا
عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  193دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق
المنفعة المتبادلة.
ومنذ تأسيس اإليكاو في عام  ،1944ظل ما تقدمه من دعم ،وما تضطلع به من ٍ
دور تنسيقي ،يساعد البلدان ،من خالل الجهد الدبلوماسي
المقرون بالجهد الفني ،على تحقيق شبكة فريدة من نوعهاُ ،ي َّ
ويعتمد عليها ،في التنقل جوا ،لربط العائالت والثقافات واألعمال في
عتد بها ُ
جميع أنحاء العالم ،حف اًز للنمو المستدام ،وتعزي اًز لالزدهار االقتصادي واالجتماعي ،أينما حطت الطائ ارت وطارت.
ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة ،واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع ،بات النقل الجوي
يعتمد ،أكثر منه
ُ
في أي وقت مضى ،على ما تقدمه اإليكاو من دعم بالخبراء ،وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية ،متوخي ًة رسم مستقبل جديد
ومثير للرحالت الدولية .وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء ،فتراها توسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة
ُ
وأصحاب المصلحة من األطراف الفنية ،هادف ًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية ،وإتاحة حلول فعالة ومستدامة.
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