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  الدورة السابعة والثالثون ـالجمعية العمومية 
  ةنيفالاللجنة 

 الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران : من جدول األعمال ٤٥البند 

  –الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران 
  تدريب وتأهيل موظفي الطيران

  ١ورقة مقدمة من بلجيكا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(
  )، واليوروكونترول٢األخرى للمؤتمر األوروبي للطيران المدنياألعضاء والدول 

  التنفيذي وجزمال
فيما يخص تصميم وتصنيع الطائرات، وفي استخدامها التشغيلي، مما هامة جديدة ة شهدت العقود األخيرة تطورات تكنولوجي

الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال "وكما أقر بذلك مؤتمر اإليكاو . من الطائرات تماماأدى إلى ظهور جيل جديد 
مجال التدريب مع البيئة جعل من الضروري تكييف األساليب الراهنة في ي، فإن ذلك ٢٠١٠الذي انعقد في مارس " الطيران

ب مراقبي الحركة الجوية ياالهتمام إلى تدر عطاءلكن أيضا إأولوية خاصة إلى تدريب الطيارين، و إعطاءالتشغيلية الجديدة، مع 
  .صيانة الطائرات شهادةالمعنيين بوالموظفين 
المستمرة سياسات اإليكاو بد موحالبيان البشأن " ١٣-٣٦، في سياق تعديل القرار يرجى من الجمعية العمومية: اإلجراء

  :، أن تدرج اإلشارة إلى ما يلي"وممارساتها التي تخص المالحة الجوية
ا في م، وإدراجهزيادة تنفيذ أساليب جديدة في مجال التدريب مثل التدريب القائم على الكفاءة والتدريب القائم على األدلة  ) أ

مراقبي الحركة أيضا ولكن أولوية خاصة إلى تدريب الطيارين إعطاء ، مع لإليكاو والوثائق المرتبطة به ١الملحق 
  ؛صيانة الطائراتشهادة معنيين بالموظفين الالجوية و

لطيارين والموظفين الطراز موجه ل بشأنتدريب الخاص بحامل شهادة طراز الطائرة لتقديم الحد األدنى من محتوى  رطش  ) ب
التي ينطوي عليها  مة التشغيلية على أساس تحليل المهامإطار بيانات االستداصيانة الطائرات، في  شهادةالمعنيين ب

 ؛التدريب، وكذلك نتائج التقييم التشغيلي
الضطالع بالمهام من أجل اإليكاو، المناسبة الصادرة عن اوثائق الالحاجة إلى مواصلة إعداد خطط الكفاءة، لنشرها في   )ج

  .المهنية الجديدة المرتبطة بالسالمة
، تعزيز سالمة الطيران المدني العالمي - السالمة:  Aبالهدف االستراتيجي مرتبطةورقة العمل هذه   :ةاالستراتيجي األهداف

  .ظمي فيما يخص أحكام اإليكاو المرتبطة بتدريب جميع موظفي الطيرانـُألنها تقترح اتباع نهج نُ

                                                        
وفرنسا، وألمانيـا، واليونـان، وهنغاريـا، وأيرلنـدا،     وفنلندا، ، وإستونيا، الدانمرك، ويةجمهورية التشيكالالنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وقبرص، و ١

يا، وإسـبانيا، والسـويد،   ، وهولندا، وبولنـدا، والبرتغـال، ورومانيـا، وسـلوفاكيا، وسـلوفين     ةوإيطاليا، والتفيا، وليتوانيا، ولكسمبرغ، ومالط
 .المتحدة والمملكة

ـ مجمهوريـة  و وموناكو، والجبل األسود، والنـرويج، واتيا، وجورجيا، وآيسلندا، ألبانيا، وأرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وكر ٢ دوفا، ول
 .وأوكرانيا ،مارينو، وصربيا، وسويسرا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وتركيا وسان
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  . محايدة  :اآلثار المالية
 Annex 1 – Personnel Licensing  :المراجع

Doc 9683, Human Factors Training Manual 
Doc 9841, Manual on the Approval of Flight Crew Training Organizations 
Doc 9868, Procedures  for Air Navigation Services – Training 
Doc 7192, Training Manual for ATS Safety Electronic Personnel 

 المقدمة - ١

العقود األخيرة إلى ها التي شهدتها وتشغيل هاوتصنيع الطائرات التكنولوجيات الجديدة في مجال تصميم أدت ١- ١
، التي تعتمد إلى حد كبير على النظام اآللي وال تترك إال مجاال محدودا للطيران من الطائرات تماماظهور جيل جديد 

، لتمكين أنها تعدل باستمرارتدريب موظفي الطيران، بالرغم من وينبغي زيادة تكييف متطلبات . اليدوي في العمليات العادية
  .المهنيين العاملين في مجال الطيران من مواجهة هذا التحدي التكنولوجي الجديد

لتدريب، بحيث تحسن من مستوى بيئة الطيران التي ما الحالية في امعايير الهناك اقتراح بزيادة تكييف و ٢- ١
الجديدة ساليب األإجراء تقييم دقيق عن كيفية زيادة تنفيذ في هذا الصدد في  ى األولوياتأولوينبغي أن تتمثل . برحت تتغير

الوفاء باحتياجات اإلجراءات والتكنولوجيات  علىموظفي الطيران المدني  مساعدةالتدريب على نطاق واسع، ولفي مجال 
 .الجديدة والمعقدة بشكل متزايد

يرة تويتوقع تسريع و. فعليلفي الوقت االتي تُنجز كنولوجيات الرقمية أيضا على التيعتمد الطيران ما برح و ٣- ١
برنامج البحوث إلدارة الجيل الجديد من نظام النقل الجوي وهذا االتجاه مع توزيع نظم إدارة الحركة الجوية في المستقبل مثل 

ي ستدرج أيضا متطلبات جديدة في مجال ، الت)NextGen and SESAR( الحركة الجویة في إطار المجال الجوي األوروبي الواحد
تأخذ بزمام المبادرة أقدر على أن اإليكاو فإن وبالرغم من أن هذه المتطلبات ستندرج خارج نطاق الملحق األول، . السالمة

 .كفاءة الموظفين المعنيين بتشغيل هذه النظم الجديدة المتعلقة بإدارة الحركة الجوية تضمنإلعداد أحكام عالمية 

 بيانات االستدامة التشغيلية - ٢

الدورات التدريبية بشأن  ىيانة الطائرات، ينبغي توحيد محتون المعنيين بشهادة صموظفيالبالنسبة للطيارين و ١- ٢
وينبغي للمصنّع، . ، وكذلك بالنسبة للطرازات المستقبلية التي تدخل األسواقمعمول بهالطراز وتكييفها مع كل طراز 

الموظفين طيارين وبشأن الطراز الموجه للتدريب الم أدنى حد من محتوى أن يقدباعتباره حامال لشهادة طراز الطائرة، 
تحليل  فإن وهكذا،. امة التشغيليةوينبغي أن تشكل المعلومات جزءا من بيانات االستد ،شهادة صيانة الطائراتالمعنيين ب

إعداد الدورة ستُستخدم في من بيانات االستدامة التشغيلية المستمدة ونتائج التقييم التشغيلي والمعلومات  احتياجات التدريب
 فيما يخصجديدة من الطائرات، ينبغي إجراء عملية مواكبة  طرازاتوإلى جانب تغطية  ،لطرازبشأن االتدريبية المحددة 

 .لطائرات القائمةا

 األساليب الجديدة في مجال التدريب  - ٣

المعنية لإليكاو فرقة المهام التي تدعمها  التحاد الدولي للنقل الجويلالتابعة تأهيل التدريب ج مبادرة روت  ١-٣
 .من أجل تشغيل الطائرة بأمان نيارلطيضرورية لالكفاءات ال حديدلت بالجيل القادم من العاملين المهنيين بمجال الطيران
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إجازة محددة للطيارين  إعدادالتدريب القائم على الكفاءة فيما يخص التدريب المتعلق بالعمل بويجري اآلن   ٢- ٣
عدد  فيما يخصصياغته  ، بدال منيأسلوب تدريبهو " التحليل الذي تنطوي عليه الوظيفة"إن ما يتوقف عليه  .التجاريين

ولم يجر التوقف عن تقييم . امعيار أداء ملحوظه الطيارون المبتدؤون إطارينبغي أن يحقق في طيران، محدد من ساعات ال
   .عملية تطوير الكفاءات خالل التدريب

والمقصود من التدريب القائم على األدلة هو عملية إدماج مبادئ التدريب القائم على الكفاءة في التدريب   ٣- ٣
 لوطاألسالتدريب الخاص بالتدريب إلى مهام اإللزامية في مجال مهام الويرمز إلى االنتقال من . الطراز هليةألاإلضافي 

  .هتشغيلو لوطسلمهام الخاصة باألاانات بيالذي يستند إلى تحليل ال، التي تقوم على هتشغيلو

 األساليب الجديدة في مجال التدريبأثر  - ٤

أساليب جديدة فيما يخص التدريب نفسه فحسب، بل فيما يتعلق باختيار المرشحين، وفحص  مراعاةال ينبغي  ١- ٤
 .أيضا نتائج التدريب األولي، والفحص المتكرر

بطريقة تستجيب للطلب القوي على الطيارين، مع الحفاظ  ويكمن التحدي اليوم في تكييف متطلبات التدريب ٢- ٤
الجيل الجديد من المهنيين العاملين في مجال الطيران،  تغيير طريقة تدريبوينبغي . على مستوى السالمة أو تحسينها

ية كبيرة، وبناء عليه، ستكتسي عملية اختيار شركات الطيران أهم. واكتساب بعض القدرات واالستعدادات الجديدة المحددة
إلى  وهو ما يشكل إضافة. التدريبمباشرة وسيتعين أن تنطوي على اختبار العوامل البشرية، باستخدام أساليب موحدة، قبل 

  .والتشغيلية للمتدربين) حيثما يكون ذلك منطبقا(تقييم الخلفية الفنية 

توفير إعادة تدريب خاص للمدربين على األدلة، ينبغي وتيسيرا لتنفيذ تدريب الطيارين القائم على الكفاءة و ٣- ٤
 .والخبرة للمنهجيات الجديدة في مجال التدريبفهم كتساب ما يكفي من الأنفسهم والعن الفحص الحاليين ن والمسؤولي

ا ميضمن زيادة التركيز على التدريب، ال سوذلك بين التدريب والفحص األمني،  ناسبن مازوينبغي إيجاد تو ٤- ٤
 .التهديدات واألخطاءفي مجال إدارة 

 الخطط الجديدة للكفاءة - ٥

قد تتطلب المهام الناشئة الجديدة للمهنيين العاملين في مجال الطيران فيما يخص إدارة الحركة الجوية  ١- ٥
وال ينبغي بالضرورة إدراج الوظائف في الملحق . التدريب والكفاءةبشأن حكام األوخدمات المالحة الجوية أيضا تحديث 

 .ةلكفاءمناسبة لونشر خطط داد ععلى إاإليكاو  عملنه ينبغي أن تاألول، غير أ

أحكام  إعداد، وهو ما يمثل حاجة إلى المعنيين وتقع مسؤولية خطط الكفاءة هذه عموما على عاتق الموظفين ٢- ٥
ءات فيما مالءمة وكفاءة الموظفين للمهام المعنية وإعداد اإلجراذلك لضمان و. رفيعة المستوى للمشغلين ومقدمي الخدمات
 .يخص تدريبهم، وكفاءتهم الحالية والمستمرة

في مجال  تناول اعتبارات العوامل البشرية كجزء من تقييم تطبيق المفاهيم التشغيلية الجديدة سيتعينوختاما،  ٣- ٥
 .تنفيذا سليما النظم الجديدة إلدارة الحركة الجوية ضمان تنفيذ، وذلك لالسالمة

 ـ انتهـى ـ


