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لمعالجة النقص في مهنيي الطيران وجذب الجيل القادم في العالم  الطيرانب الجهات المعنيةااليكاو تجمع 
 المهنيين العاملين في مجال الطيرانمن 

ومهنيين في مجال الطيران، من  منّظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( طالبا  استضافت  – 21/21/1122مونتريـال، 
 3يومي  (NGAP)الشباب وأصحاب الخبرة، بمناسبة انعقاد الندوة الثانية للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران 

منّظمات، بما في ذلك المئات من  21ولة ود 85من  مشاركا   317ال. وحضر الندوة ـفي مقّرها في مونتري 4/21/1124و
 .مجال الطيران الذين ُيحتمل أن يشّكلوا الجيل القادم من المهنيين العاملين فيالشباب 

المهنيين إلى ضمان توّفر عدد كاٍف من الخاّصة بالجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران  وتهدف مبادرة االيكاو
دارة وصيانة نظام النقل الجوي الدولي مستقبال  المؤهلين واألكّفاء  . وتشّكل المسائل التي تطرحها في مجال الطيران لتشغيل وا 
لنجاح خطّتي االيكاو العالميتين للسالمة وللمالحة الجوية على األمد البعيد، مع توفير إسهامات قّيمة بوصفها عناصر أساسية 

النقل الجوي حركة لالستجابة للتوّقعات األخيرة التي تفيد بأن إجمالي  انوكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال الطير 
 .1131تضاعف بحلول العام تللركاب والرحالت س

أولويات الطيران المدني الدولي للعقود المقبلة تنبثق أهم نارد أليو، على أّن "يوقد أّكد رئيس مجلس االيكاو، د. أولومويا ب
ويشّكل النقص في عدد الطيارين ومراقبي الحركة الجوية والمهندسين المتوّقع لسعة شبكتنا". "جميعها تقريبا عن التضاعف 

جازة والميكانيكيين الذي نواجهه في مختلف أنحاء العالم، باإلضافة إلى الحاجة إلى تسريع تدريب العاملين في هؤالء المهنيين  وا 
من  فعال دور ريادة االيكاو وعملهالكون فيها يمجاالت أساسية س ،ادتهممجال الطيران والمديرين الجدد الذين سيتعّين عليهم قي

 أجل حيوية واستدامة شبكتنا العالمية مستقبال".
ندوة االيكاو  تالسبعين التفاقية شيكاغو، وّفر  السنوية اسبة الذكرىن"االحتفال بالماضي واإلعداد للمستقبل"، وبمشعار وتحت 
للمشاركين فرصا مفيدة لتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات  يين العاملين في مجال الطيرانللجيل القادم من المهنالثانية 

التعيين عمليات مال البشري في مجال الطيران ال رأسعن  نالمسؤولو والوسائل التعليمية. كما استطلع المديرون التنفيذيون 
 المهّمة بتنمية الكفاءات العالمية المّتفق عليها لمهن معّينة في مجال الطيران الدولي. طوالتوظيف والرواب

وسام االستحقاق األبرز خالل الندوة المحادثة التي دارت بين المحاضرين والسيدة جولي باليت، الحائزة على  المحّطةوكانت 
ورائدة الفضاء السابقة في  كيبيك من رتبة فارساطعة الخاص بمقاالستحقاق الوطني وسام الوطني الكندي من رتبة ضابط و 

الجيل وحفظ تحّدثت عن تجربتها ورؤيتها في ما يتعّلق بجذب ال. وقد ـوكالة الفضاء الكندية ومديرة مركز العلوم في مونتري
إلى لينضموا كّل سّن وجنسية وجنس وعرق وخلفية اجتماعية واقتصادية القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران من 

 البرامج التربوية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وتشمل خّطة العمل للمرحلة الثانية من برنامج االيكاو للجيل القادم من المهنيين الشباب في مجال الطيران نشر أحكام جديدة 

قامة حلقو  عداد األعمل إقليمية لدعم تنفيذها  اتا  مال البشري ال رأسالخاصة بتبادل أفضل الممارسات التي تسمح بدوات وا 
وستكون جميعها متاحة على الموقع  ،مجموعة أدوات التدريب ودليل مؤسسات التعليم على الطيرانو  يةومجموعة أدوات تنفيذ

 (.http://www.icao.int/safety/ngap/Pages/default.aspxمجال الطيران ) اإللكتروني للجيل القادم من المهنيين العاملين في

http://www.icao.int/safety/ngap/Pages/default.aspx
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كشاف ستبرنامج ا"اإلمارات العربية المتحدة في مجلس االيكاو، الكابتن عائشة الهاملي، أثناء الندوة عن دولة وأعلنت ممثلة 
 الوطنيوالمعهد وجامعة غرب ميشيغان  (FAA)هيئة الطيران االتحادية التعاوني المنّسق بين أكاديمية  (ADP) "الطيران
وباإلضافة إلى حملة اإلعالم  (.AATO)فريقية للتدريب على الطيران واتحاد المنظمات األ (ENAC)للطيران المدني  الفرنسي

 ،فريقيةكشاف الطيران في تشجيع وتحفيز الشباب في مختلف المناطق األستهدف برنامج ا نيكم، ُأطلقتاألولية التي كانت قد 
كشاف الطيران على خارطة طريق ستفريقية للتدريب على الطيران. وقد اتفق فريق برنامج االمنظمات األاتحاد خالل من 

 .1128في صيف  ن العاملين في مجال الطيرانإلى فرقة المهام المعنية بالجيل القادم من المهنيي مرحليا   وسيرفع تقريرا  
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 الموقع اإللكتروني للندوة الثانية للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران:   :مصادر للمحررين
o.int/Meetings/NGAP2014/Pages/default.aspxhttp://www.ica  

 
 Communications@icao.int    :تصالل ل

 

اآلمن والمنظم للطيران لتعزيز التطور  2444( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام يكاومنظمة الطيران المدني الدولي )اال
وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة، وذلك ضمن العديد من  المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

 .جميع مجاالت الطيران المدني دولة في 242وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها  األولويات األخرى.
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