
  
 

الطيران العالمي لتأمين  التحديات التي ستواجهسلط الضوء على ين في شينجِ  الثاني إليكاوا قمة مؤتمر
 في المستقبل  الالزمة المهارات المهنية

 للنشر الفوري

النقل  شبكةفي مجال الطيران لتشغيل  المهرة المهنيينمن  يكافالعدد ال تأميناستراتيجيات حظيت  -١٨/١٢/٢٠١٨ ،وشينِجن الـمونتري
مؤتمر القمة مبادرات جديدة خالل طرح مع إبرام اتفاقات و األسبوع الماضي  بدفعة قوية في العقود القادمة وصيانتها تهاوٕادار  ةالجوي العالمي

 مدينة حكومة الذي استضافته كل من،  (NGAP/2)الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانالعالمي الثاني لإليكاو بشأن برنامج 
 .بيهانغ وجامعة والفضائية الجوية للمالحة الصينية والرابطة غوانغدونغ بمقاطعة الشعبية شينِجن

" فأكثرمقعد  ١٠٠ التي تسعالطائرات  لقيادة ٢٠٣٦طيار بحلول عام  ٦٢٠ ٠٠٠ن ما ال يقل عإلى حاجة اليكاو عن أرقام اإل تكشف"
حضروا  مسؤول رفيع المستوىو مشارك  ١٠٠٠أكثر من  أمامفانغ ليو في كلمتها االفتتاحية  ةالدكتور  لإليكاو ةالعام ةبذلك األمين تصرح
طياري وليسوا من المهنة ب حديثي العهدفي المائة من هؤالء الطيارين المستقبليين سيكونون  ٨٠أن  هو األهم من هذه األرقام"، مضيفًة ةالقم
 ."ماليو 

 مؤكدةً ، في المستقبل مراقبي الحركة الجوية وموظفي الصيانة والفنيين اآلخرين الالزمين المسألة ذاتها تنطبق علىبأن  وأقّرت األمينة العامة
 ."ةغير مباشر  وأمباشرة التي ُيحتمل أن تتأثر والتي ترتبط بالطيران بصورة  مئات فئات الوظائف المهنية أمثلة من بين ليست سوى تلكأن "

إلى وجهاتهم  اليوم لونمليار مسافر يصِ  ١,٣المائة من المسافرين الدوليين البالغ عددهم في  ٥٥إلى أن ما يقارب  ةالعام ةاألمين تكما أشار 
سبب ، التي يقدمها الطيران األخرىالعديدة االقتصادية  -المزايا االجتماعية باالقتران مع توضح،  حيويةوهي مساهمة  ،الطائراتواسطة ب

 .النمو الدول االقتصادي وتنميتهالنقل الجوي شريان حياة حقيقي  اعتبار

جزءا  تعتبرها اليومالحكومات أصبحت حددتها األمم المتحدة و التي السبعة عشر من بين أهداف التنمية المستدامة " وأشارت الدكتورة ليو قائلة:
على الحد من الفقر، واإلشراف البيئي، والتكافؤ بين الجنسين، والوصول إلى التعليم، والعديد من األهداف  تركزالتي  "٢٠٣٠خطة عام "من 

خدمات إلى  الموثوقوصول بقدرة الدول على البشكل مباشر وٕايجابي منها هدفا  خمسة عشر تأثري، األخرىاالجتماعية واالقتصادية النبيلة 
 ".يكاوإلمع ا ةالطيران الدولي المتوافق

لقطاع من ا والقادةواسعة من المهنيين  نخبةً  شكل أساسيب بلدًا ممثلين ٣٢من يكاو العالمي الثاني لإلقمة المؤتمر المشاركون في  وتوافد
للمشاركة في منتدى اإليكاو النموذجي الذي طالب  ٢٠٠حوالي  القمة  حضركما غير الحكومية واألوساط األكاديمية. و  الحكومية والمنظمات

 .على هامش المؤتمر عقد

في العام  القمة العالمية االفتتاحية لإليكاو في على النحو الذي ُطرح ،ملموسة التخاذ إجراءاتالسابقة  الدعوات المحرز في تلبيةوٕابرازًا للتقدم 
مبادرة جديدة لدعم إطالق عن و  للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران برنامجها نطاق عن توسيع اإليكاو، أعلنت الماضي

 .الباحثين والمبتكرين الشباب

 مهنيين العاملين في مجال الطيرانالجيل القادم من ال بشأنمن المهم للغاية أن تحافظ اإليكاو على هذا الزخم وشددت األمينة العامة قائلة: "
 وتحظى مسألة رفع نطاق هذه التحديات إلى المستوى العالمي بنفس القدر من األهمية."

مواضيع الطيران  بشأنطالبًا في المناقشات  ١٨٠القمة مشاركة حوالي  على هامشوشهد منتدى اإليكاو النموذجي الذي أجرته اإليكاو 
، ن للقمةو شركاء الدعم الرئيسي ووفر المنتدى، الذي شارك في استضافته. اإليكاومن  فنيونلمتفق عليها مسبقًا والتي أعدها خبراء المدني ا

توافق عالمي في اآلراء بشأن قضايا النقل الجوي  ببناءعلى الساحة الدولية، والتحديات المرتبطة  اإليكاودور بالوعي  إلذكاءفرصة فريدة 
 .الحرجة



نية ات إبداء االتفاقوشملت هذه . نيرلحاضن ائيسييرلء اکارلشض ابعو ويکاإلن ابيت التفاقان ام عةومجمأيضًا قمة العلى هامش برمت أُ و 
 دون إغفال الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانبهداف المتعلقة لتحقيق األإيرباص شركة مع  عن كثب جديدة للتعاون
مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التعاون المستقبلي توقيع ، و شينِجن مجموعة مطار معخدمات التدريب للتعاون في  اتفاقٕابرام ، و ىاألهداف األخر 

القادم  الجيل قدراتبناء  علىيركز  بيهانغ مع جامعةمشروع االتفاق على ، وأخيرًا في مجال الطيرانر البيانات يالتحليالت وتصو في مجال 
 .ينالطيران والسالمة واألمن اإللكتروني وبيانات الطيرانلعاملين في مجال لمهنيين امن ا

 رابطةإنشاء العديد من الجامعات المشاركة على تشجيع  ت، حيث اتفقن بين المشاركين في القمةجِ في شين آخر كما تم التوقيع على اتفاق
 .)الطيران والفضاء (آليكانتو في مجالي تعليملل مستدامةجديدة  دولية

أن دعمهم ب منوهًة كذلك، ه الفعاليةنجاح هذإلالرئيسية في القمة، المضيفين على مساهماتهم السخية  كلمتهافي ختام شكرت الدكتورة ليو، و 
التي تعّد اليوم أفضل فرص رئيسية للجامعات  إلىالطيران  في مجال باأليدي العاملة المتعلقة تحدياتأن تتحول الأبرز كيف يمكن قد الكبير 

 .لمهن المستقبلوألمع طالبها 

جيل  لتأمينإيجاد طرق جديدة  يسعون من بيننا إلى لمنبالنسبة ال تقل إثارة و  للغاية في تاريخ الطيران ةمثير  نحن في لحظة: "وأردفت تقول
  ."في مجال الطيران هنيين العاملينمن الم متفاٍن ومؤهلقادم 

السيدة  ،هذه االجتماعاتفي وكان من بين الحضور أيضا . نينجِ سلطات بلدية شب باالجتماعليو  ةالدكتور  سِعدت، في الصين اأثناء وجودهو 
السيد و جنوب أفريقيا؛ ل في هيئة الطيران المدني، مديرة الطيران المدني بوبي كوزا السيدةو ا، نائبة وزير النقل في جنوب أفريقيا؛ غليديا شيكون

؛ والسيد مارتن اإليكاوودكوف، ممثل االتحاد الروسي في مجلس غالسيد سيرجي و ، مدير عام الطيران المدني في سري النكا؛ مالسيريين
 .كنداوسفير أوروغواي في  اإليكاوفيدال ممثل أوروغواي في مجلس 

لجوي الحالية مع السيد جيان لي، نائب مدير سلسلة من االجتماعات الثنائية بشأن أولويات االيكاو وقطاع النقل ا الدكتورة ليو كما عقدت
 .الشؤون الخارجية والموارد البشرية يمدير ب الذي كان مصحوباً إدارة الطيران المدني في الصين، 

او، رئيسة مجلس الجامعة، والسيد هوانغ كن يالسيدة شوم من بينهممسؤولين من جامعة بيهانغ، بليو  لدكتورةكذلك للقاء ا الفرصة وسنحت
من  كبار مسؤولينوالتقت ب، في شينِجن الشحنتصنيع و لل المحلية شركاتالقامت في وقت الحق بجولة في بعض و . رئيسالجون، نائب  يها

 .)SF Express(إس إف إكبريس  وشركة )،DJI ( يدي جي آ وشركة ،)Tencent( تنسنت ، وشركة )Huawei( هواوي شركة

يكاو في منطقة آسيا والمحيط قليمي لإلأرون ميشرا، المدير اإل السيد :وكان من بين مسؤولي اإليكاو الذين رافقوا الدكتورة ليو إلى شينِجن
لتخطيط ا، رئيس جيهنري غور  السيدو السيد جيفانغ هوانغ، مدير مكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجية في االيكاو؛ و  ؛الهادئ

السيد كاتالين رادو، نائب مدير سالمة و ؛ ةالعام ةالسيدة جيارونج يان، مديرة مكتب األمينو ؛ في اإليكاو والشراكاتاالستراتيجي والتنسيق 
 .في اإليكاو دارة العامةدارة المعلومات واإلإ؛ والسيد جيمس وان، نائب مدير في اإليكاو الطيران

 
 



 
لعاملين في مجال للمهنيين اوالقادة في مؤتمر القمة العالمي الثاني  المهنيين طائفة واسعة منخاطب تفانغ ليو  ةالدكتور  لإليكاو ةالعام ةاألمين

من جميع مناطق  األوساط األكاديميةوالحكومات و  القطاعمشارك من  ١٠٠٠أكثر من  توافدو . ن األسبوع الماضيينجِ في شالمعقود   (NGAP/2)الطيران
 شبكة النقل الجوي لطيران لتشغيلفي مجال االمؤهلين والمهرة مهنيين الكفيلة بتأمين العدد الكافي من ال، حيث ناقشوا االستراتيجيات هذا الحدث إلىالعالم 
 .في المستقبل وصيانتها تهاوٕادار 

 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 ل الطيرانابشأن الجيل القادم من المهنيين العاملين في مج مؤتمر قمة اإليكاو
 مبادرة اإليكاو بشأن الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران

  أنشطة اإليكاو للتدريب العالمي على الطيران
 الطيران وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 
 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 

 icao@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 
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LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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