
  
 

سلط الضوء على نقص ي لجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانبشأن ااإليكاو  قمةمؤتمر 
 المهارات المهنية الالزمة لمستقبل شبكة النقل الجوي 

 للنشر الفوري

لمهنيين العاملين في مجال االجيل القادم من بشأن العالمي االفتتاحي  مؤتمرهااختتمت اإليكاو هذا األسبوع  -٢٩/١١/٢٠١٧ ،الـمونتري
من القادة في ميادين التعليم والنقل الجوي على بلورة االستراتيجيات  ٥٠٠أكثر من  انكبّ حيث  في مونتريـال، ُعقدالذي  )NGAPالطيران (

 والعقول إلى مجال الطيران لضمان مستقبل شبكة النقل الجوي وحسن تسيير عملياته وٕادارته.الكفيلة بجذب أفضل المواهب 

مؤكدًة "إنني وزمالئي ملتزمون أشد االلتزام بجذب ألمع العقول  المؤتمرألقت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، الكلمة االفتتاحية في و 
، ستحتاج شبكتنا ٢٠٣٦"بحلول عام  قائلة" وأضافت .في األجيال القادمة وتعليمهم وتدريبهم وتوظيفهم إلدارة نمو شبكة النقل الجوي العالمية

ليسوا من بين الطيارين  نون طيارين حديثي العهد بالمهنةفي المائة منهم على األقل سيكو  ٨٠ ،تقريباً  طيار ٦٢٠ ٠٠٠ إلىالعالمية 
وموظفي الصيانة والفنيين المهرة في االختصاصات  مقصورة الركاب. واألمر نفسه ينطبق على مستقبل مراقبي الحركة الجوية وأطقم الحاليين
 ."األخرى

 من السائحينمليار  ١,٤على أن الطائرات الحديثة تحمل أكثر من نصف السياح البالغ عددهم  في هذا السياقالدكتورة ليو  وشّددت
 من المدن والدول والمناطق.القتصاد العديد ، وهي مساهمة تؤكد أهمية النقل الجوي كشريان حقيقي المسافرين عبر الحدود الدولية كل عام

مية توفر عمليات الطيران المّتسمة بالسالمة واألمن والممتثلة ألحكام اإليكاو كحافز رئيسي وقالت في هذا الصدد إن "ثمة اعترافًا متزايداً بأه
 إلى بلوغ العديد من الدول سعيللنمو االقتصادي. وسيكون لتحديث قطاع الطيران وزيادة سعته على نحو مدروس دوٌر فائق األهمية في 

 ".٢٠٣٠طة عام في خالواردة أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

الحلول الكفيلة بالتصدي  ووضعودعت األمينة العامة لإليكاو كذلك إلى تعزيز الشراكات بين اإليكاو ومؤسسات التعليم واألبحاث لدراسة 
 لتحديات الطيران العالمية من أجل النهوض بعمليات التخطيط والتطوير الداعمة لقطاع الطيران.

نخبًة بلدًا،  ٨٥لجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران، القادمون من بشأن ا اإليكاو العالمي مؤتمر قمةوقد مّثل المشاركون في 
شارك في القمة مسؤولون من كما الممثلين للقطاع والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية. واسعة من المهنيين وصانعي القرار 

 منظمة العمل الدولية واالتحاد الدولي لالتصاالت واليونسكو وهيئة األمم المتحدة للمرأة. 

ضرورة إنشاء شبكة من المؤسسات التعليمية لدعم المبادرات الرامية إلى  المؤتمروشملت الحلول الملموسة التي اقترحها المشاركون أثناء 
وشّدد ودعم األبحاث والتحليالت ذات الصلة المعنية بمقاييس تنمية الموارد البشرية على مستوى القطاع ككل.  جذب فئة الشباب للقطاع

من  المشاركون كذلك على الحاجة إلى تعزيز الدور الريادي لإليكاو في البرامج التعليمية والتدريبية التي تركز على احتياجات الجيل القادم
 الطيران. المهنيين العاملين في مجال 

األصغر وقالت الدكتورة ليو في هذا السياق "إننا بحاجة إلى توسيع أفقنا والعمل على إذكاء الوعي بالطيران في المدارس الثانوية وبين الطلبة 
القبعة "بعنوان هامش القمة  علىسنًا، وال سيما الطالبات". وحظي هذا المنظور الجنساني بدعم قوي في الجلسة التي عقدتها اليونسكو 

م و وتهدف هذه األنشطة إلى غرس الحماس في نفوس الفتيات تجاه التعليم والعمل في مجاالت العل. )Think Pink Hardhat( الوردية"
 مدرسة. ١٩طالبة من  ٦٠ اإليكاو مؤتمرأثناء  التي ُعقدتفي هذه الجلسة  توالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد شارك

القمة وأهدافه الرئيسية الرامية إلى إقامة روابط أوضح توجهًا وأكثر تركيزًا بين قطاع الطيران العالمي وقطاعي التعليم مؤتمر وباإلضافة إلى 
بهدف إذكاء الوعي على مستوى الجامعات بدور اإليكاو على الساحة  المؤتمروالصناعة، نظمت اإليكاو كذلك منتدًى نموذجيًا لإليكاو أثناء 

 ة بُنظم إدارة النقل الجوي. راء حول المسائل المرتبطتوافق عالمي في اآلالمرتبطة بإيجاد  الدولية والتحديات

ومن معارض مهنية نظمتها  المؤتمرواستفاد الطلبة المشاركون في المنتدى النموذجي من جلسات إرشاد سريعة مع المهنيين الحاضرين في 
 عدة منظمات تابعة لقطاعي النقل الجوي والطيران.



بدعم من حكومة قطر من خالل تدشين مذكرة تفاهم جديدة بشأن تقديم منح دراسية في مجال الطيران، باإلضافة  المؤتمريت أهداف وحظ
 إلى توقيع الجامعة الوطنية للطيران في أوكرانيا مذكرة تفاهم مع اإليكاو لتقديم عدة فرص تدريب جديدة في مجال الطيران.

من استكشاف الفرص التعليمية استراتيجية جديدة مع اليونسكو لتمكين الوكالتين التابعتين لألمم المتحدة  كذلك إلى شراكة وأفضى المؤتمر
 عبر قطاع واسع من المهن المرتبطة بالطيران وتعزيز الروابط بينها وبين أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ستيف كريمر، في مالحظاته الختامية عن شكره للمنظمات العديدة التي يّسرت  وقد أعرب مدير إدارة المالحة الجوية في اإليكاو، السيد
 .القائمة على هذا الصعيد، معترفًا في الوقت ذاته بالتحديات ٢٠١٧عام  مؤتمرمساهماتها تنظيم 

. فنحن نعلم أن كل ما نصبو إليه في هذا المجال يتطلب المزيد من تنظر إلى األمور بواقعيةوقال السيد كريمر في هذا السياق "إن اإليكاو 
 تحقيق نتائج جيدة إذا عملنا من أجل ذلك معًا".الموارد والدراية واالتصاالت والتعاون. لكننا نعلم أيضا أن بوسعنا 

 

 
والنقل الجوي القادمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في قمة الجيل األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، ترحب بالقادة في ميادين التعليم والشباب 
من قادة التعليم والنقل الجوي  ٥٠٠ال هذا األسبوع، حيث اجتمع زهاء ـالقادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران التي ُعقدت في مقر اإليكاو بمونتري

أفضل المواهب والعقول إلى مجال الطيران لضمان مستقبل على بلورة االستراتيجيات الكفيلة بجذب  في منظمة الطيران التابعة لألمم المتحدة للعمل معاً 
 .عملياته وٕادارتهسير شبكة النقل الجوي وحسن 

 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤ُأنشئت في عام  منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة،

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١ها األعضاء البالغ عددها العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دول

 
 ل الطيرانامؤتمر قمة اإليكاو بشأن الجيل القادم من المهنيين العاملين في مج

 مبادرة اإليكاو بشأن الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران
  أنشطة اإليكاو للتدريب العالمي على الطيران

https://www.icao.int/Meetings/NGAPGS-Montreal/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/NGAPGS-Montreal/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/ngap/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/ngap/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Training/Pages/default.aspx
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