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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

 الوضع القائم فیما یخص القوى العاملة في االیكاومن جدول األعمال:   ٢٣البند 

  معلومات عن إعارة إدارة الطیران المدني في الصین للموظفین دعمًا لعمال االیكاو
 )الصین(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
لدعم كل ما تضطلع به جهودًا جبارة  مجلس االیكاو، عن الفئة األولي لدىالدول الممثلة  بصفتها من الصین،لطاما بذلت 

كتاب على  بالتوقیع ٢٠١٠واالیكاو في مایو  )CAAC(االیكاو من أعمال. وقد قامت إدارة الطیران المدني في الصین 
 ،٢٠١٥لعام  ٢٠١١من عام  ،اإلدارة الصینیةكل سنة ار تأن تخواتفقتا على  ،التفاهم بین المنظمتین بشأن إعارة الخبراء

 ،والنقل الجوي ،حوالي عشرة أشخاص وترسلهم إلى االیكاو للعمل كموظفین معارین في اإلدارات الخمس في المالحة الجویة
تیارات الدقیقة على . وعلى الرغم من االخواإلدارة والخدمات ،والتعاون الفني ،والشؤون القانونیة والعالقات الخارجیة

المؤهالت ذا خلفیة  رفیعموظفًا مهنیًا  ٢١اإلدارة الصینیة مجموع إلى االیكاو أرسلت  ،٢٠١١المستویات العدیدة منذ عام 
كموظفین  فعملوا ،ووحدات مراقبة الحركة الجویة ،الطیران والمطارات اتوشرك للطیران من اإلدارة الصینیة ،إداریة وفنیة

ثناء إقامتهم لدى أدها المعارون اإلدارة الصینیة للطیران المدني جمیع النفقات التي تكبّ  ّحملتنة أو سنتین. وتمعارین لفترة س
ودفعت كل التكالیف للمعارین حتى یشاركوا في اجتماعات االیكاو أو مؤتمراتها أو تدریباتها. ودُأب جمیع المعارین  ،االیكاو

حصلوا بالتالي على و  التي شاركوا فیها، طلعوا بدور نشط في جمیع العملیاتاضو  .على العمل للوفاء بالمتطلبات الوظیفیة
  ها.لدیمن األقسام التي عملوا  ونالوا ما یستحقونه من تقدیرتقییم رفیع المستوى من االیكاو 

ف هدال
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  المقدمة .١

المنتخبة ا إحدى الدول المؤسسة للمنظمة وٕاحدى الدول األعضاء المنظمة، بصفته الصین لطالما أیدت ودعمت ١- ١
ني الدولي. لعبت دورًا فعاًال في تطویر الطیران المدو شاركت في جمیع عملیاتها وقد في مجلس االیكاو ، عن الفئة األولى 

، التزمت ٢٠١٠الیكاو في عام التي واجهتها ا مالیة والبشریةالوسعیًا لتخفیف من حدة األزمة المالیة التي ضغطت على الموارد 
المؤهالت الرفیعة للعمل  أصحاب وبإرسالها الموظفین الشبان ،اإلدارة الصینیة للطیران المدني بدعمها لالیكاو بموارد بشریة

واتفقت الهیئتان على  ،كتاب تفاهم بشأن إعارة الخبراء ٢٠١٠واالیكاو في مایو  الصینیة اإلدارة تیكاو. وقد أبرملدى االمجانًا 
لیعملوا كموظفین معارین في إدارة  ،عشرة أشخاص ،٢٠١٥إلى عام  ٢٠١١ن عام م ،اإلدارة الصینیةكل سنة أن ترسل 

 الشؤون اإلداریة ارة، وٕادوٕادارة التعاون الفني ،القانونیة والعالقات الخارجیة وٕادارة الشؤون ،وٕادارة النقل الجوي ،المالحة الجویة
 اللغة اإلنجلیزیة وتقییم شاملب المرشحین اختبار كفاءةو  ،الترشیحات من أسرة الطیران المدني في الصین تقدیموالخدمات. وبعد 

 في كونهم من العاملین خلفیة إداریة وفنیةمع ؤهالت موظفًا رفیعي الم ٢١اختیار  ،٢٠١١، منذ عام فتمالیكاو با لمعرفتهم
في شغلوا الوظائف ُأرسلوا إلى االیكاو كمعارین لفترة سنة أو سنتین. و و هیئات متعددة ضمن منظومة إدارة الطیران المدني 

 لشؤونإادارة و  ،والتعاون الفني ،والشؤون القانونیة والعالقات الخارجیة ،والنقل الجوي ،مالحة الجویةللاإلدارات الخمس 
، ووفرت لهم البداالت المالیة ملت اإلدارة الصینیة جمیع النفقات التي تكبدها المعارون أثناء عملهم لدى االیكاووالخدمات. وتحّ 

 اإلضافیة.

 اإلعارة عملیة تطور .٢

سؤولیاتهم في أثناء عملوا بكد وجهد لالضطالع بمف ،االضطالع بمهامهم يجمیع المعارین أي جهد ف یألوَ لم   ١- ٢
قد  ،. وفي أثناء هذه الفترةفي األقساموالزمالء  التقدیر من المسؤولینالملموسة  مبفضل مبادرتهم وٕانجازاته نالوااإلعارة. وقد 

 يتعدیالت وتنقیحات لعدد من القواعد القیاسیة والمواد االرشادیة بما في ذلك الملحقإدخال ك ،شارك المعارون في مهام متعددة
(الوثیقة  ودلیل صالحیة الطائرات للطیران، )Doc 8973 (الوثیقة الطیران المدني الدولي ودلیل أمن الطیرانباتفاقیة  ١٩و ١٤

Doc9760 ،( ثیقةو و Repertory Guide to the Chicago Convention  ،(الطبعة الثانیة) دلیل المالحة القائمة على األداءو 
)PBN الوثیقة) (Doc9613 ،(لقائمة على األداءودلیل الموافقة على عملیات المالحة ا )PBN الوثیقة) (Doc9997(أدلة، و 

ودلیل استخدام المالحة  ،)Doc 9931(الوثیقة  ودلیل عملیات الهبوط المستمر)، Doc 9993(الوثیقة  عملیات الصعود المستمر
(الوثیقة  ائع الخطرة جواً والتعلیمات الفنیة للنقل األمن للبض ،)Doc 9992(الوثیقة  القائمة على األداء في تصمیم المجال الجوي

Doc 9284(، الوثیقة  لالستجابة في حاالت الطوارئ لحوادث الطائرات التي تشمل البضائع الخطرة تواإلرشادا)Doc 9481(، 
وقد شارك . إلى أخره). Doc 9976(الوثیقة  ودلیل التخطیط للرحالت وٕادارة الوقود )،Doc 9859الوثیقة ( ودلیل إدارة السالمة

عدد من مشاریع البحوث الخاصة مثل "الوفاء بمسؤولیات دولة التصمیم في استمراریة صالحیة  في استكمالون المعار 
اتفاقات األجواء المفتوحة التي أبرمتها طراز الطائرات"، و"المعلومات بشأن الطائرات للطیران بعد تعلیق أو إلغاء شهادات 

رة المؤتمرات، وسعوا إلى تحقیق االستخدام األمثل لتصمیم نظم معلومات نظم االیكاو إلدا ساعدوا على تطویرالدول". كما 
. فضًال عن الموظفین مالكخاصة بتوظیف العاملین وتحدید الالتوظیف االلكترونیة، كما استكملوا عدد كبیر من المشاریع 

بشأن تطویر الطیران المدني الدول العدید من ذلك، قد أتخذ الموظفون المعارون المبادرات لتقدیم المعلومات إلى مقر االیكاو و 
عمًا دالموظفون  عمد. و عالمیاً  للصین حسین الفهمتسعیًا إلى  ،وثقافته الخاصة بالسالمة ومسوغاته التنظیمیة ،في الصین

تم بالتالي تعزیز ف ،جهودهم إلى تسهیل أعمال موظفي االیكاو والدول األخرى تفأد ،لوحدات متعددة لعملیات االیكاو ملحوظاً 
وسرعة  مكفاءتهم للغة اإلنجلیزیة وامتهانهأثّرت بأداء المعارین و رت االیكاو دّ قلطیران المدني في الصین. ولقد ا فهم عام لنظم

  تكیفهم مع بیئة العمل في االیكاو.
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من هذا  أداء المعارین المرضي، طلبًا للحصول على المجموعة الثالثة للمعارین في مارسنتیجة  ،قدمت االیكاو  ٢- ٢

وظیفة على مستوى خبیر مقترحة للمرة  ١٨وظائف اختیاریة (مستویات  شغللوظیفة مقترحة)  ٣٥دهم (عدمع زیادة  ،العام
 دفع بالخطةتوهي  ،ثالثةمجموعة الاللمرشحین  الختیارهااألولى). وفي غضون ذلك، قد أجرت اإلدارة الصینیة الجولة األولى 

  .وقت الالزمفي ال لمزاولة عملهمحتى تضمن بلوغ الموظفین 
  

  -انتهى  -


