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تطبيق برنامج الشباب المهنيين في مجال الطيران في اقتراح 
 األقاليم

  )سترالياأ (مقدمة من

0Bالتنفيذي الموجز 

من توفير الموارد  تمكن حتى اآلن ولكنهسنة  ١٥ كلحجم قطاع النقل الجوي مرة في السابق تضاعف 
الموارد على مستوى  أكبرًا تحديشكل ة ستالنمو المتوقعمعدالت غير أن . ة هذا التوسع المطردمواجهالالزمة ل
مع قطاعات عديدة أخرى هذه المشكلة هو أن قطاع الطيران يتنافس  تفاقمما زاد من مو  قطاع.هذا البالنسبة ل

غير المستقر الذي تتسم الطابع باإلضافة إلى ذلك، فإن و  .الستقطاب موظفين مؤهلين ومهرةجذابة وُمجزية 
 على الموظفين المؤهلين.بقاء اإل تزيد من صعوباتالشباب  جيل ميولأماكن العمل الحديثة و به 

الجيل "ندوة  تنظيممن خالل  في القوى العاملةوتقوم االيكاو بدور ريادي في مواجهة هذا النقص الناشئ 
 حلولاليجاد لتحديات المطروحة وإ ل تكوين فهم أفضلسعى إلى تي سالت "الطيرانالمهنيين في مجال القادم من 

الشباب برنامج "في إنشاء  قيادي دوربًا قامت المنظمة أيضهذا االلتزام، في سياق متصل بمناسبة. و ال
لها ًا مقر ال ـمونتري معنية بقطاع الطيران التي تتخذ منالتعاون مع المؤسسات الب "في مجال الطيران نمهنييال
 معارفهم في مجال الطيران على المستوى العالمي. تطويرالمهنيين لالشباب ما يتيح الفرصة أمام ب

من ًا تيح مزيدأن ي ذلك شأن إذ من ،قليمياإلمستوى المتعدد المؤسسات على الوُيقترح تطبيق هذا النموذج 
عزز يأن ًا من شأن ذلك أيض. و األخرى عناصر الطيرانبم ٕالمامهطوير معارفهم و الفرص ألولئك الشباب لت

مواصلة العمل مع الحرص في الوقت ذاته على تحفيز األفراد على من الشباب هذا الجيل  الذي يحبذهالتنوع 
 .قطاع الطيران والمساهمة في تنميته المستدامةفي 

 من هذه الوثيقة. ٦في الفقرة  ةالمقترح اتاإلجراء ُيدعى المجلس إلى إقرار : اإلجراء

اآلثار 
 المالية:

ن تشارك الدول يضا أهذا البرنامج المقترح. ويمكن أل المشتركتمويل الستواصل المؤسسات 
 .في رعاية المرشحين أو أن تساهم الدول المانحة في تمويل هذه المبادرة

 (ورقة معلومات) C-WP/14180 المراجع:
Doc 9956 - تنبؤات عالمية وٕاقليمية للسنوات العشرين المقبلة 

 بشأن التدريب يكاواالتقارير 
lsreports/2011/icao_training_report_vol1_no2.pdfhttp://www.icao.int/publications/journa 

http://www.icao.int/publications/journalsreports/2013/icao_training_report_vol3_no1.pdf 

 المهنيين في مجال الطيرانالجيل القادم من عن  األولى ةالكلمات والعروض المقدمة أثناء الندو 
http://www.icao.int/Meetings/AMC/NGAP/Pages/documentation.aspx 
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 مقدمةال -١

. في مجال الطيران لقطاع الطيران تحديات بالنسبة للعديد من الجهات المعنيةتطرح معدالت النمو المتوقعة  ١-١
الطلب على أن  بيدقطاع النقل الجوي.  من أهم الضغوط التي يتعرض لهاالضغوط االقتصادية والتشغيلية والبيئية وتعتبر 

 .اهتمام متزايد وضعمصبح أ الموارد والموظفين
ًا األفراد المؤهلين والمهرة والمتحمسين للعمل في مجال الطيران تشكل تحديأصبحت عملية استقطاب وقد  ٢-١

التنافسية والظروف السائدة في القطاعات األخرى، لم تعد المسارات المهنية في مجال الطيران  جورمتزايدا. وفي ظل األ
آخر. ًا إضافيًا شكل عبئن يطيرامجال الللعمل في على األشخاص اإلبقاء  تستقطب األنظار كما كانت في السابق. وأصبح

 هذه التحديات.كل نهج متعدد األوجه لمواجهة اتباع ال بد من في هذا الصدد، و 
في مجال الطيران؛ واتخاذ المهنيين لتوسيع نطاق نموذج برنامج الشباب ًا وتعرض ورقة العمل هذه اقتراح ٣-١

 .فيما بين المؤسساتتعاقب الموظفين المتعلق بز التخطيط مبادرة لمعالجة نقص الموظفين العاملين في إدارة الطيران وتعزي

 الموضوع لفيةخ -٢

من المهنيين في مجال الطيران الجيل القادم من ندوة  ٢٠١٠ت منظمة الطيران المدني الدولي في عام عقد ١-٢
المدى الطيران على تتعرض لها شرائح عديدة داخل قطاع ة على الموارد التي ضمفرو متوقعة الالضغوط الالوعي ب زيادةأجل 

الطيارين مثل التحديات التي تواجه الموظفين الرئيسيين العاملين في مجال الطيران (طرقت هذه الندوة إلى مسألة تالقصير. و 
التعلم لدى األجيال  االختالفات في أساليبع و موضومراقبي الحركة الجوية وبدرجة أقل المهندسين). وتناولت مناقشات أخرى 

 .الجديدة، السيما في ظل التطورات المستجدة في مجال التكنولوجيا
يتجه نحو م الجيل الحالي الذي ــمعال ةملاقوى العلالتخطيط للها صلة بعالمية مشابهة  منتدياتحددت و  ٢-٢

هذا الجيل يفضل العتقاد بأن الطيران في االتي تواجه قطاع تطلعات وقيم مختلفة في مجال العمل. وتتمثل إحدى المشاكل 
على تسخير مهاراتهم ًا العديد من األشخاص ممن يعملون أيضهناك و . مقابل البقاء في الوظيفة نفسها لمدة طويلةالتنقل والتنوع 

 .فرص الترقي الوظيفيو  جورارتفاع األحافزهم في ذلك و  صناعات بديلة نحوالمكتسبة في قطاع الطيران 
كبيرة خطورة من العالم، هناك ماكن شتى العاملين في أرتفاع معدل العمر لدى الة إلى ذلك ونتيجة باإلضاف ٣-٢

 .ما لم تنفذ برامج فعالة لتخطيط تعاقب الموظفين أو نقل المعارفًا تحديداصة بقطاع الطيران خة كثير فقدان المعارف تتمثل في 
أهمية متزايدة بالنسبة لقطاع  كتسيعلى األشخاص والمعارف داخل قطاع الطيران تبقاء أصبحت عملية اإل ، فقدوبناء عليه

 الطيران.
المهنيين في مجال الطيران الجيل القادم من لندوة  األخيرجتماع ومن بين المبادرات الرئيسية منذ انعقاد اال ٤-٢

ياتا) االتحاد الدولي للنقل الجوي (األ بمشاركةفي مجال الطيران؛ والمبادرة التي تقودها االيكاو المهنيين برنامج الشباب  نذكر 
مقرات تلك في  والمجلس الدولي للمطارات، والتي ترمي إلى إطالع المهنيين الشباب في مجال الطيران على القضايا العالمية

على مدار و  ٢٠١٤مطلع عام في كندا ال ـمونتريمقرات عملهم بي هم فمهامن األوائل الذين باشروا و أما المرشح. المنظمات
تيحت لهم فرصة التعلم واالطالع والمساهمة في القضايا المتعلقة بالطيران على المستوى العالمي وٕاقامة عالقات أُ قد فسنة ال

 مهنية جديدة وتوسيع نطاق آفاقهم في قطاع الطيران داخل مختلف المنظمات الثالث المذكورة.
 الطيرانلندوة الجيل القادم من المهنيين في مجال ت االيكاو خالل شهر ديسمبر االجتماع الثاني نظمو  ٥-٢
ط يلسزيادة تتوقع أن يساهم هذا االجتماع في يقطاع الطيران. و في توفير الموارد ل الالزمةالمناقشات واتخاذ اإلجراءات  مواصلةل

 جاد حلول جديدة للتحدياتوراء حاالت العجز في توفيرها وٕايالكامنة األسباب ٕابراز توفير الموارد و  طلبعلى الضوء 
 .المطروحة

 
 



C-WP/2014/12 -3- 
 

 
 مسائل المطروحةالنظر في ال -٣

قطاع لالبد ، مقابل البقاء في الوظيفة نفسها لمدة طويلةفي التنقل والتنوع جيل الحالي في ضوء رغبة ال ١-٣
في سبيل فرص مهنية وتهيئة بيئات عمل مواتية لألفراد  تاحةإينبغي و  .العملهذا الجيل في مجال  ميوللأن يستجيب الطيران 

مستويات رفيعة. ومن شأن  إلىالمسائل ذات الصلة نطاق استكشاف مؤسسات وعناصر جديدة تتعلق بقطاع الطيران وتوسيع 
في نموه المستدام.  المساهمةقطاع الطيران و في العمل إن هم أرادوا مواصلة ذلك أن يشكل مصدر إلهام وتحفيز لألفراد المهرة 

 يعزز نقل المعارف والتخطيط لتعاقب الموظفين.سواألهم أن ذلك 

 تيح لألشخاص فرصة سانحة لزيادةتعن مبادرة  مثالما هو إال  الشباب المهنيين في مجال الطيرانوبرنامج  ٢-٣
ا العديد من اإلدارات الحكومية وشركات القطاع راهتو تعتبر مبادئ هذا النموذج راسخة و  .الطيرانبأساليب عمل هم إلمام

لاللتقاء  التخرجحديثي الفرص عمل لطالب الجامعات  التي تتيحالخاص من أفضل الممارسات على المستوى العالمي 
 .بالعاملين في مجال الطيران

سس المهارات الفنية واأل لالستفادة من صوهناك فر  .نناجحيللمرشحين ال جّمةويحقق هذا البرنامج منافع  ٣-٣
في مواجهة المنظمات الثالث المذكورة سلوب الذي تتبعه األمتعدد المؤسسات على فهم الالنموذج هذا . ويساعد يةرفالمع

يتيح لألشخاص فرص العيش هذا البرنامج أِضف إلى ذلك أن . مطروحة على المستوى العالمي وايجاد حلول لهاال مشاكللا
تنظيمية.  زايامال يخلو من هذا البرنامج  أنكما لتنقل والتنوع. ًا لهذا الجيل تحقيق ميولاالستجابة لوبالتالي  في الخارجوالعمل 

الدولية الثالث الرائدة في  ؤسساتلهذه الميتيح هذا النموذج فإن ، برنامج عملهالباإلضافة إلى الحصول على موارد مؤقتة ف
 .جماعيمبادرة هامة في مجال الطيران وتمرير رسالة قوية عن االلتزام الللتعاون بشأن أخرى ًا فرصمجال الطيران 

برنامج الشباب المهنيين في الذي يتيح تطور الثالث هذا النموذج، المشاركة  نظماتوقد اعتمدت هذه الم ٤-٣
 .هذه المنظماتالتزام وٕارادة مجال الطيران بفضل 

 النموذج المقترح -٤

ل بالنجاح على ـــأن يكلّ له القدرة على  برنامج الشباب المهنيين في مجال الطيرانالنموذج المستخدم في  إن ١-٤
 .ت المشاركةنظمامن الم ةنظمال المقر الرئيسي لكل مـمدينة مونتريتحتضن على المستوى اإلقليمي. و ؛ السيما أخرى ياتمستو 

متثل كل إقليم من هذه األقاليم قد ال يمع أن و من العالم.  شتىفي أماكن  واحدة منهاومع ذلك، توجد مكاتب إقليمية تابعة لكل 
كي يعمل هذا النموذج تكفي قليمية في نفس المدينة، هناك قواسم مشتركة م وجود المكاتب اإللعدًا نظر و هذا النموذج بالكامل ل

 .راتعن المقًا بعيد
قترح على الطيارين المتواجدين في إقليم معين تقييم مدى المالءمة ودرجة ـوفي ضوء االختالفات اإلقليمية، يُ  ٢-٤

كون من أيسر األقاليم يلنموذج المذكور وقد ار ابالختاألقاليم  نسبأ والنجاح. ويفيد تقييم أولي بأن إقليم آسيا والمحيط الهادئ ه
في في سنغافورة في حين يوجد مكتب  فلديها مكتبياتا أما األ ،بانكوك إقليمي في تبمكلدى االيكاو لتطبيق هذا االقتراح. و 

 .السفر بين هذه المدنات نفق بما يقللًا نسبي سافات متقاربةوتوجد على ملمجلس الدولي للمطارات هونغ كونغ تابع ل
ياتا والمجلس الدولي للمطارات، إال أنه بين االيكاو واألأصًال القائمة  وفي حين يركز هذا االقتراح على العالقة ٣-٤

ويكتسي  .بعد توسيع نطاقهمنظمات مالئمة أخرى معنية بالطيران قد ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ًا أيض يستوعبقد 
نظمة خدمات المالحة الجوية المدنية معند النظر في القيود الجغرافية الموجودة. أما المنظمات من قبيل ًا هامًا عنصر ذلك 

)CANSO(  التي يمكنها  نظماتعن الم مثاالً فتشكل ر ايمبر يرباص وبومباردييه وإ إ ركة بوينغ و ت تصنيع الطائرات مثل ششركاو
 .ؤسساتمتعدد المالج مماثل باتباع النموذج أن تشارك في برنامًا أيض

واالتحاد  )،يوروكنترولاألوروبية لسالمة المالحة الجوية (منظمة الل ثالطيران اإلقليمية م نظماتمكما أن  ٤-٤
أفريقيا ومدغشقر (أسكنا)، واللجنة األوروبية للطيران المدني، ولجنة أمريكا  فيكالة سالمة المالحة الجوية و و  ،األوروبي
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التي يمكن أن نظمات األخرى المتندرج ضمن  ، فهيالالتينية للطيران المدني، واللجنة األفريقية للطيران المدني (لجنة أفكاك)
 .تشارك في هذا البرنامج

 ٢٠١٧في عام قليمي اإلمستوى الالشباب المهنيين في مجال الطيران على ق برنامج يطبتهناك اقتراح بو  ٥-٤
توسيع  ُيقترحلت هذه التجربة بالنجاح، ــكلّ تداخل اإلقليم. وٕاذا  نظماتالتنسيق بين الم وطيدالمقر وت في زيادة تنقيحه وتعزيزهب

ومن شأن إيجاد برنامج للتحسين المستمر والمواظبة على  .نطاقها خالل السنوات التالية بما يمنح الوقت الكافي لتنفيذها بفعالية
 باستمرار.الشباب المهنيين في مجال الطيران تطور برنامج إفادة الجهات المعنية أن تكفل 

 اآلثار المالية -٥

الشباب المهنيين ياتا والمجلس الدولي للمطارات في تمويل النموذج الحالي لبرنامج تشترك كل من االيكاو واأل ١-٥
 نظماتأن تواصل المومن الممكن  .دوالر أمريكي لكل مرشح ٥٠ ٠٠٠ بحوالي قدرت بتكلفة إجماليةفي مجال الطيران 
. وهناك اقتراح بأن تواصل ذاتهاستحقاقات الحفاظ على االبرنامج الموسع على المستوى اإلقليمي مع هذا الالمشاركة في تمويل 

 .في هذا الشأندي في تنسيق هذا النموذج واستيعاب أي تكاليف إدارية قيااء دور دااليكاو أ
االشتراك في رعاية المرشحين  لها القدرة علىتكون الدول التي قد مباشرة من وقد تتاح مصادر بديلة للتمويل  ٢-٥

كاهل ومن شأن هذا الخيار أن يخفف من العبء المالي على  .المانحة األخرى نظماتلهذا البرنامج أو من الدول والم
 ت المشاركة.المنظما

لإلجراءات والجداول ًا راعاة اآلثار المالية وفقم ينبغي ،لاليكاو يةالثالثميزانية الدورة  اقتراب الشروع فيومع  ٣-٥
لدى ات المشاركة األخرى نظمياتا والمجلس الدولي للمطارات والمألمع اتنسيق الالزمنية المعمول بها في االيكاو. كما يجب 

 .النظر في اآلثار المالية واالتفاق بشأنها

 اإلجراء -٦

 الشباب المهنيين في مجال الطيراننموذجي لبرنامج المشروع الأن يعتمد من حيث المبدأ إلى المجلس  دعىيُ  ١-٦
 .٢٠١٧من عام ًا في إقليم آسيا والمحيط الهادئ اعتبار 

. ويشمل ذلك التقديرية الميزانيةيدعى المجلس إلى تكليف األمانة العامة بإعداد اقتراح مفصل بما في ذلك و  ٢-٦
األخرى التي لديها رغبة في  تنظماالدولي للمطارات و/أو تحديد الم ياتا والمجلسللتنسيق مع األخطوات ما يلزم من اتخاذ 

 .المشاركة في هذا المشروع
الشباب المجلس النظر في تنفيذ النموذج اإلقليمي لبرنامج إلى طلب يُ  ،بنجاح المشروع النموذجيًا ورهن ٣-٦

 .في جميع األقاليم المهنيين في مجال الطيران

 الخالصة -٧

 متد إلىكي ي الشباب المهنيين في مجال الطيرانبتوسيع نطاق نموذج برنامج ًا قتراحتتضمن ورقة العمل هذه ا ١-٧
وتجدر اإلشارة إلى أن تطبيق النموذج  .بتطبيق مشروع نموذجي في إقليم آسيا والمحيط الهادئًا وذلك بدءجميع األقاليم، 

ز المهنيين من الشباب العاملين في يحفيتعّداه إلى تبل التعاون فيما بين المؤسسات وطيد تكتفي بالمعمول به في األقاليم قد ال ي
ة واجهقليمي مع الحرص في الوقت ذاته على ماإلمستوى التحقيق إنجازات أكبر على على مجال الطيران في القنوات اإلدارية 

 القضايا المرتبطة بنقل المعارف والتخطيط لتعاقب الموظفين.
األشخاص المهرة على مواصلة ِهــــــمم ز ـــويحفّ  عامًال مشّجعاً يكون قد هذا االقتراح ن أ ومن األهمية بمكان ٢-٧

 .العمل في قطاع الطيران والمساهمة في نموه المستدام

 — انتهى — 


