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  الطیران في مجال  الرئیسیة قوىالتضافر 
   الشباب مهنیینلل جدیدبرنامج لتأسیس 
مـــع االتحـــاد الـــدولي للنقـــل الجـــوي عـــت أنهـــا وقّ االیكـــاو) (علنـــت منظمـــة الطیـــران المـــدني الـــدولي أ - ١٠/١/٢٠١٣، مونتری"""ال
  الطیران.مجال في لتأسیس برنامج جدید للمهنیین الشباب على مذكرة تفاهم واالتحاد الدولي للمطارات (األیاتا) 

خبــرة الو والمعــارف عالیــة الجامعیــة ال مــؤهالتالمهــارات و ال ممــن لــدیهمالشــباب  مهنیــینالاكتشــاف  مــنهــذا البرنــامج الجدیــد  مّكــنوی
ن و . ومـن المتوقــع أن یســاهم المرشــح، مــع إیــالء االعتبـار الواجــب لعنصــر التنــوعالطیــران واألنشـطة التنظیمیــة قطــاعة فــي ملیـعال

النقـل الجـوي، مـع التركیـز علـى العالقـات و في برامج األعمال المتعلقـة بسـالمة الطیـران واألمـن والبیئـة قع علیهم االختیار یالذین 
  ركات الطیران والمطارات.شقطاعي بین األنشطة التنظیمیة و 

مجــال فــي الشــباب  مهنیــینبرنــامج ال إن: "بــالقول ،ت مــدیرة إدارة الشــؤون اإلداریــة والخــدمات فــي االیكــاو، الســیدة فــانغ لیــوعّلقــو 
القیـام الشـباب مـن  مهنیـینیمّكـن الإنـه  ثحیـ لألمـم المتحـدة المشـتركة للمنظومةالتابعة  المؤسساتفي  مكانة متمیزةیتبوأ الطیران 

قطـاعي شـركات ولـدى أحـد الشـركاء فـي  المعـاییر الدولیـةالمّكلفـة بإعـداد  هیئة من الهیئات التنظیمیـة الدولیـةلدى  بمهمة أساسیة
هم ترفمعـ تعزیـزالشـباب  مهنیـینلمكـن ل، یشـهراً  ١٢فتـرة تمتـد لهـذه المهـام، التـي  مـن خـاللومضـت تقـول: " ."الطیران والمطـارات

م تطلــع إلــیهالــذین نالشــباب  مهنیــینالنبغــي أن یكــون لــدى شــركات الطیــران والمطــارات. وی قطــاعيو ألنشــطة التنظیمیــة ٕالمــامهم باو 
  ".هذه األنشطة وتوجیهاالتحاد الدولي للمطارات بل األیاتا و و على المشاركة في األنشطة التي تقوم بها االیكاو القدرة 

الشــاغرة بحلــول الوظــائف ، بغــرض مــلء ٢٠١٣عــام مــع بدایــة ا البرنــامج هــذفــي إطــار المدرجــة الوظــائف وســیتم اإلعــالن عــن 
ن ممثلـین عـن المنظمـات مـكـون ، تتلجنـة تنسـیقوسـیجري إنشـاء عـام. وسـُتدیر االیكـاو هـذا البرنـامج الجدیـد الالفصل الثالـث مـن 

  البرنامج.لتفاصیل المحددة لتطبیق هذا وتنسیق امن أجل تخطیط االیكاو، وترأسها الثالث المذكورة 
لتنمیـة مهـارات سـانحة  فرصـةٌ  یشـكل هـذا البرنـامجإن "قـائًال:  ،العالقات مع االیكاو فـي األیاتـا، السـید مایـك كـومبرمدیر صرح و 
بـرامج وعـن كثـب  قـع علـیهم االختیـاریالـذین ن و المرشـحیشـاهد إننـا نتطلـع إلـى أن من ذوي الكفاءات" مضـیفًا: "الشباب  مهنیینلا

مزایـا التعـاون الوثیـق بـین جمیـع  ٕادراكمعارف في مجـال الطیـران و ما لدیهم من بما یساعد على إثراء  ،الحقیقیةالعمل والمشاریع 
  .الجهات المعنیة بالطیران"

أن لمجلس الدولي للمطـارات الفخر لمن دواعي قائلًة: " ،واختتمت المدیرة العامة لالتحاد الدولي للمطارات، السیدة أنجیال غیتنس
مـن األولویـات األساسـیة بالنسـبة  مسـألة تنمیـة القـدرات المهنیـةوتعـد  ،هـذا البرنـامجإطـار في األیاتا و مع االیكاو اكة شر یعمل في 

أ األكفــالشــباب المهنیــون وســیتمكن  مــن أي وقــت مضــى، صــناعة الطیــران العــالمي أكثــر تعقیــداً أصــبحت : "وأضــافت قائلــة ".لنــا
  ." من ثالث زوایا متمیزةمستقبل هذه الصناعة وذلك یر تطو في للمرة األولى ة شاركمن الم واألفضل
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لتعزیــز  ١٩٤٤أنشـئت فـي عـام  المتخصصـة التابعـة لألمــم المتحـدة، منظمـة الطیـران المـدني الـدولي (االیكـاو) هــي إحـدى الوكـاالت
ســالمة واألنظمــة الالزمــة لوضــع القواعــد  المنظمــة تتــولىو   فــي شــتى أنحــاء العــالم. الــدولي التطــور اآلمــن والمــنظم للطیــران المــدني

 لتعـاونمحفـل ابمثابـة  هـيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١  المتعاقدة البالغ عددها دولهابین 

  


