
  

  االیكاو ترحب بالتقریر الجدید لفرقة العمل التابعة للرابطة الدولیة للشحن الجوي،
  یادةر بشأن العاملین المهرة والتحدیات التي تطرحها ال

للرابطة الدولیة للشحن الجوي، یّدعمها بقوة اتحاد النقل الجوي (االیاتا)  فرقة عمل تابعةأعلنت الیوم ، ٢٢/١/٢٠١٤، لیامونتر
واالتحاد الدولي لرابطات متعهدي الشحن (فیاتا) عن استكمال مشروع دام سنتین بشأن االحتیاجات التعلیمیة للجیل المقبل من 

  ي قطاع الشحن الجوي في العالم.یإدار 

الطیران المدني الدولي التي ترتبط باتفاقیات تعاون مع المنظمات الثالث التي تمثل  منظمة ترحیبًا من تقریر فرقة العملولقى 
االیكاو المستمر الخاص بالجیل القادم من المهنیین في مجال الطیران  جقطاع الصناعة. وتضمن تقریر فرقة العمل تأییدًا لبرنام

  أنها ستدلي بإسهامها أثناء االستعراض المشترك للتوصیات الواردة في التقریر. حیث أكدت هیئة الطیران التابعة لألمم المتحدة

فحسب إلى امتالك المهارات األساسیة والمعرفة التشغیلیة المتعمقة بل یتعین علیهم  ال یحتاجون اإلداریینویشیر التقریر إلى أن 
ریق وتقنیات تحلیل األسواق والتحلیل المالي. وبالرغم من ، وبناء الفاكتساب ما یسمي "المهرات من مستوى أعلى" وتشمل القیادة

توافر العدید من برامج التدریب على المهارات األساسیة، هناك ُندرة في برامج التدریب على المهارات العلیا التي تركز على 
أو  للترخیصبرنامج  حداثهذه الثغرة وینظر في است على أنه من واجب القطاع ككل أن یسدالشحن تحدیدًا. واتفق الباحثون 

وقامت فرقة العمل، في إطار الجهود التي بذلتها، بتجمیع مصفوفة تعلیمیة وافیة تحدد الدروس المتاحة  ، وهو األفضل.االعتماد
  ومكامن القصور.

ت ویتیح وأفاد التقریر أیضًا أنه سیصعب على قطاع الشحن الجوي، أن لم تتوفر له تلك البرامج، أن یجتذب أصحاب المهارا
لهم ظروف العمل المناسبة. ومن مواطن القلق األخرى مغادرة اإلداریین قطاع الشحن إلى قطاعات لوجستیة أخرى. وهذان 

  أمران من شأنهما أن یضعا قطاع الشحن في موقف ضعف من حیث المنافسة في مجال الریادة.

ع، سیتم النظر في مجموعات من الخطوات المقبلة، بما ومع استعراض التوصیات الواردة في التقریر من طرف المنظمات األرب
ي وقادة قطاع الشحن الجوي في یفي ذلك استحداث دروس مركزة، ضمن برنامج شامل یتناول احتیاجات الجیل المقبل من إدار 

  ربوع العالم.
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاو(االمنظمة الطیران المدني الدولي 
العدید من  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمنالمدني الدولي في شتى أنحاء العالم. 

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها األولویات األخرى. 

 
  

  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:
  سو آن راباتونيالسیدة      السید أنثوني فیلبین

  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت   رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int    rapattoni@icao.ints 

  +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢١هاتف المكتب:     +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠ هاتف المكتب: 
  +١) ٥١٤( ٢١٢-١٠٥١الهاتف المحمول:     +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦ الهاتف المحمول:
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