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  نشرة صحفية من االيكاو
 

 

  PIO 03/11  للنشر الفوري
  دراسة من االيكاو تشير إلى 

   ٢٠٣٠طلب قوي على عاملين مؤهلين في مجال الطيران حتى عام 
تشير دراسة أجرتها االيكاو إلى أن أكثر من مليوني فرصة عمل ستكون متاحة للطيارين وأفراد الصيانة ـ  ٨/٣/٢٠١١ ،مونتريال
  .٢٠٣٠ المؤهلين والنمو المرتقب للنقل الجوي التجاري حتى عامالمهنيين نتيجة لتقاعد العاملين الحركة الجوية ومراقبي 

 دن وأفـرا والطيـار  –التنبؤات العالمية واإلقليمية لمدة عشرين عاما  —منظمة الطيران المدني بعنوان للتو وطبقا لدراسة أصدرتها 
بـين   ١٥١ ٥٦٥إلى  ٢٠١٠في عام  ٦١ ٨٣٣، تقدر االيكاو أن عدد الطائرات التجارية سيقفز من ةالحركة الجوي والصيانة ومراقب

ومن شأن ذلك أن يزيـد  . مليون ٥٢مليون إلى ما يقرب من  ٢٦سيزيد من حوالي حاالت المغادرة وأن عدد  ٢٠٣٠و ٢٠١٠عامي 
  . بمقدار الضعف بل وأكثر من ذلك العدد الحالي للطيارين وأفراد الصيانة ومراقبي الحركة الجوية على مستوى العالم

للمرافـق  إلى التدريب سنويا بالقدرة التدريبية على مستوى العالم الذين يحتاجون المهنيين وتقارن دراسة االيكاو متوسط عدد العاملين 
من مراقبي  ٤٠ ٠٠٠من أفراد الصيانة و ٣٦٠ ٠٠٠طيار و ١٦٠ ٠٠٠ويكشف ذلك وجود عجز في القدرة التدريبية يعادل . الحالية

  .الحركة الجوية
  *العجز  *التدريبيةالقدرة   *احتياجات التدريب  )٢٠٣٠(العدد الالزم   ) ٢٠١٠(العدد الحالي   فئة العاملين
  ٨ ١٤٦  ٤٤ ٣٦٠  ٥٢ ٥٠٦  ٩٨٠ ٧٩٩  ٤٦٣ ٣٨٦  الطيارون 

  ١٨ ٠٧١  ٥٢ ٢٦٠  ٧٠ ٣٣١  ١ ١٦٤ ٩٦٩  ٥٨٠ ٩٢٦  أفراد الصيانة
  ١ ٩٧٨  ٦ ٧٤٠  ٨ ٧١٨  ١٣٩ ٧٩٦  ٦٧ ٠٢٤  الحركة الجويةمراقبو 

  رقم تقديري على أساس متوسط سنوي* 
إذا لم تتخذ إجراءات لزيادة القدرة التدريبية في وقت مبكر، فمن المرجح " ، األمين العام لاليكاو بأنه وقد صرح السيد ريمون بنجامان

وبفضل هذه الدراسة األخيرة التي قامت بها االيكاو، يمكن اآلن التعرف . أن ينشأ عجز في عدد العاملين المؤهلين في مجال الطيران
من جانب البلدان األعضاء وصناعة النقل الجوي وغيرها من تصديا فعاال لتصدي له بصورة أفضل على مدى وموقع هذا العجز، وا

  ".أصحاب المصلحة المعنيين
توفير كفالة الحلول الرامية إلى فهي تتقلد دور الرائد في استحداث للحفاظ على سالمة النقل الجوي العالمي، ة االيكاو وفي إطار رسال

االيكاو في العام الماضي عن الجيل القادم من العاملين المهنيين فـي مجـال   قامت ندوة نظمتها و. العدد الكافي من العاملين المؤهلين
ومن المزمع تنظيم ندوة متابعة . في مجال الطيران واإلبقاء عليهمالمهنيين العاملين  استراتيجية لتعيين وتعليم وتدريب بتحديدالطيران 

  . ٢٠١٢في أبريل 
  :لى معلومات إضافية يمكن االطالع على الموقع بعنوانللحصول ع: مالحظة للمحررين

http://store1.icao.int/documentItemView.ch2?ID=10242   
   http://www2.icao.int/en/newsroom/default.aspx :صالة األخبار على الموقع الشبكيأو 

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .ران المدني في شتى أنحاء العالملتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطي

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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