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٦/٦/٢٠١٤  Ref.: AN 21/3-14/43  

جیل القـادم مـن المهنیـین العـاملین فـي مجـال لل الثانیة ندوةال :الموضوع
  ٤/١٢/٢٠١٤إلى  ٣الطیران، مونتریـال، 

 تعمیم هذه الرسالة حسبب) و(؛ خطة الحضورأ) ( :المطلوب اإلجراء
  ٣في الفقرة  الوارد طلبال

  د،عتحیة طیبة وب
، المهنیین العاملین في مجال الطیرانللجیل القادم من  ومعرضها لمشاركة في الندوة الثانیةلأتشرف بدعوتكم   - ١
وستعقد هذه الندوة  .بمونتریـال ٤/١٢/٢٠١٤إلى  ٣طلبت منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) انعقادها من  التيو 

  .٧/١٢/١٩٤٤نویة السبعین لتوقیع اتفاقیة شیكاغو، والتي ُابرمت في سوالمعرض أثناء احتفال االیكاو بالذكرى ال
استعدادا  ،تكریم األمسن العاملین في مجال الطیران هو: إن موضوع الندوة الثانیة للجیل القادم من المهنیی  - ٢
من أجل حشد  ٢٠٠٩مجال الطیران في عام في مبادرة الجیل القادم من المهنیین العاملین  نفیذ. ولقد شرعت االیكاو في تللغد

بالقدر الكافي لتشغیل وٕادارة وصیانة نظام النقل  كفؤینالجهات المعنیة بالطیران وبغیة ضمان توفیر عاملي الطیران مؤهلین و 
مجال الطیران على في مبادرات المرحلة األولى للجیل القادم من المهنیین العاملین الجوي الدولي في المستقبل. وركزت 

 السعي إلى رسمو  الكفاءاتاالتصال والتوعیة وستعمل االیكاو في المرحلة الثانیة مع الجهات المعنیة بالطیران على تطویر 
الندوة  من ائج المنشودة. ولذا فإن النتوتطویرها طیرانمجال الفي خطط استراتیجیة إقلیمیة للجیل القادم من المهنیین العاملین 

ید دوائر الطیران بأحدث المعلومات عن األعمال المنجزة و مجال الطیران هي تز في الثانیة للجیل القادم من المهنیین العاملین 
  مجال الطیران.في ن حتى اآلن وتحدید مبادرات جدیدة من أجل دعم المرحلة الثانیة للجیل القادم من المهنیین العاملی

منكم تعمیم هذه وحیث أن هذه الندوة والمعرض سیتناوالن موضوعات تهم قطاعات واسعة النطاق، فیرجى   - ٣
وقد یشمل ذلك المؤسسات األكادیمیة الرئیسیة  .في دولتكم قد تهمها المشاركة في هذا األمر ؤسسةم المعلومات على أي

قریبا  تاحوالمسؤولین عن تخطیط الموارد البشریة في شركات النقل الجوي ومؤسساته والجهات المقدمة للتدریب ... إلخ. وست
 هذه المناسبة، على الموقع التالي:ؤسسات لفضال عن كیفیة مساعدة الم متصلة بالندوة والمعرض،المعلومات ال

http://www.icao.int/meetings/NGAP2014.  

  .وتفضلوا سیادتكم بقبول فائق االحترام  

  ریمون بنجامان
  األمین العـام

  :المرفق
  النتائج والموضوعات المطروحة للمناقشة
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  AN 21/3-14/43 رقم كتاب المنظمةب(أ)  المرفق
  جال الطیران، مفي یل القادم من المهنیین العاملین لجالثانیة لندوة 

  كندا مونتریـال،، االیكاو مقر
  ٤/١٢/٢٠١٤إلى  ٣ من

  النتائج المنشودة والموضوعات المطروحة للمناقشة

  تكریم األمس، استعدادا للغدالموضوع: 

  النتائج المنشودة:
في ن أجل دعم مبادرات الجیل القادم من المهنیین العاملین برنامج العمل بالمشاركة مع الجهات المعنیة م تحدید •

 مجال الطیران على الصعید اإلقلیمي.
 تحدید برنامج العمل الالزم لدعم تطویر الكفاءات لمهن الطیران. •

  المطروحة للمناقشة: ضوعاتالمو 

  علیهمأفضل األسالیب لجذب الجیل المقبل من المهنیین العاملین بمجال الطیران والمحافظة 
أن الطیران یتنافس في للجیل القادم من المهنیین في مجال الطیران  األولى لقد تمثلت إحدى النتائج التي توصلت إلیها الندوة
الجیل المقبل. ولقد سمعنا أیضا أن الهالة الرومانسیة التي كى في صفوف ذمع قطاعات صناعیة أخرى لجذب األفضل واأل

ت هم الجیل المقبل المباشر ا في سنوات الثمانینیات والتسعینیاولئك الذین ولدو آي لم تعد قائمة. و تلف الطیران والسفر الجو كانت 
الذي یتعین على قطاع الطیران اجتذابه. وتتسم هذه األجیال باطالعها المتواصل على المعلومات وبقدرتها على التنقل. فكیف 

ثمة مجاالت طیران یمكن أن تجذبهم أكثر من غیرها، وٕاذا حدث ؟ وهل ختلف تخصصات الطیرانیمكننا أن نجعلهم یهتمون بم
مجال الطیران هي نفسها بجمیع أرجاء في ذلك، فما هو السبب؟ وهل حوافز واهتمامات الجیل القادم من المهنیین العاملین 

 تقدیم یم والتدریب وجهاتتعلران المدني والجهات المقدمة للالعالم؟ وما هي االستراتیجیات التي یمكن أن تستخدمها هیئات الطی
  خدمات المالحة الجویة وشركات الطیران والمنظمات الدولیة من أجل جذبهم و المحافظة علیهم؟

  ما هي الكفاءات المفیدة لمهن الطیران؟
على أساس  تشارك االیكاو في وضع أطر للكفاءات بوظائف الطیران المتنوعة، وذلك من أجل تشجیع تنفیذ تدریب وتقییم

مجال الطیران أطر كفاءة لمراقبي الحركة الجویة في الكفاءة. ولقد وضعت مجموعة الحركة الجویة للجیل القادم من الهنیین 
توقع نلتي كیفیة االهذا العمل هو تحدید الذي یقوم علیه الرئیسي  والمبدأمجال إلكترونیات سالمة الحركة الجویة. في وللعاملین 

كیف یمكن لجهات تقدیم فاملین في إدارة الحركة الجویة أداء عملهم. وبینما كان التركیز على التدریب والتقییم، بموجبها من الع
  عملیات تخطیط أخرى للموارد البشریة؟في خدمات الحركة الجویة وللجهات التنظیمیة استخدام الكفاءات 

  ن في المستقبل؟مجال الطیرافي  كیف سیتعلم الجیل المقبل من المهنیین العاملین
الثمانینیات والتسعینیات والكثیر منهم على درایة تامة سنوات مجال الطیران ولدوا في في لجیل المقبل للمهنیین العاملین اإن 

اإلعالم  وسائطوالتكنولوجیا المتنقلة و  االفتراضيهذه األجیال بواسطة اإلنترنت ومن خالل التعاون  وتتعلمبالتكنولوجیا الرقمیة. 
والمدونات  اإللكترونیةكتب الأشرطة فیدیو وینشرون  نتجونفي الفصول الدراسیة. وهم ی جتماعیة وفي بعض األحیاناال

لتدریب والتعلیم في مجال ا. ویمكنهم القیام بذلك في أي مكان وفي أي وقت. فكیف یؤثر ذلك على الجهات المقدمة ةاإللكترونی
  معلم ومدرب الطیران؟الطیران؟ وفي ظل هذه البیئة، ما هو دور 

  : الدروس المستفادة من عالم المطاراتالخالفةالممارسات في تخطیط أفضل 
% من القوى العاملة بالمطارات في السنوات ٤٠ما نسبته ألقالیم التي تخدمها. وفي بعض األقالیم، ستتقاعد ا مرآةعد المطارات تُ 

التي  اتما هي االستراتیجیو في المطارات.  غیر مجهزغیر مستعد أو القلیلة المقبلة. وفي أقالیم أخرى، فأن الجیل المقبل 
هل نملك كافة البیانات االزمة لدعم هذه و ها مختلف المطارات والمؤسسات لتناول مسألة تشغیل الجیل المقبل؟ توضع

  االستراتیجیات؟
  - انتهى- 
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