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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  من جدول األعمال:  المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة الفنیة ٣٨البند 
  أنشطة بناء القدرات في مجال النقل الجوي

  الموارد البشریة نمیةت
 )إندونیسیامقدمة من ورقة (

  التنفیذي الموجز
 الموارد البشریة نمیةتلقة في عرض التقدم الذي أحرزته إندونیسیا في تنفیذ أنشطة بناء القدرات یكمن الغرض من هذه الور 

  .في مجال الطیران
الموارد البشریة في مجال النقل الجوي التابع لوزارة النقل بإندونیسیا هو الذي یتولى النهوض بالموارد البشریة في  نمیةمركز ت

دارس للطیران موزعة في مختلف أرجاء إندونیسیا وهي المعهد اإلندونیسي للطیران مجال الطیران. ولدى المركز ست م
ومكتب التدریب على الطیران في  ؛ومیدان رابایاو وسأكادیمیة تقنیات وسالمة الطیران في ماكاسار و  ؛روغو كالمدني في 

  وجایابورا. غبالیمبان
  : یرجى من الجمعیة العمومیة أن تقوم بما یلي:اإلجراء
 بناء القدرات بغرض تنمیة الموارد البشریة؛ ةألنشطاء األولویة إعط  .أ 
تطلب إلى األمین العام أن یوفر ما تحتاجه الدول والمنظمات وأصحاب المصالح في القطاع من معلومات بشأن   .ب 

 ؛بناء القدرات بغرض تنمیة الموارد البشریة  ةأنشط
  ریة وأخذ البرامج والمنظمات اإلقلیمیة في الحسبان.الموارد البش نمیةتیسیر وتنسیق أنشطة بناء القدرات لت  .ج 

   سالمة.الهدف االستراتیجي المتعلق بالترتبط ورقة العمل هذه ب  األهداف االستراتیجیة:

  ال توجد.  اآلثار المالیة:
     المراجع:

 مقدمةال -١

. ویؤثر هذا الوضع كات الطیرانتطورًا سریعًا یقترن بتزاید تدفقات الحركة وأساطیل شر  یشهد الطیران في إندونیسیا ١- ١
 تأثیرًا مباشرًا على الحاجة إلى تدریب وتعلیم محترفین في مجال الطیران، من حیث الكمیة والنوعیة.
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، االموارد البشریة ألغراض الطیران من مسایرة االحتیاجات المتزایدة وتحقیق استدامته جعل عملیة تنمیةوسعیًا إلى  ٢- ١
یق واستضافة اجتماعات ودورات دراسیة وندوات في مجاالت الطیران الفنیة، بغرض تحسین عمدت الحكومة إلى تنظیم وتنس

 سالمة وأمن الطیران في إندونیسیا والنهوض بالموارد البشریة.

وكالة تنمیة الموارد البشریة في مجال النقل وكالة تابعة لوزارة النقل بجمهوریة إندونیسیا مسؤولة عن تنمیة الموارد  ٣- ١
 جمیع وسائط النقل.البشریة ل

البشریة في مجال النقل الجوي هو الذي یتولى النهوض بالموارد  أما في مجال الطیران فإن مركز تنمیة الموارد ٤- ١
 البشریة ألغراض الطیران.

 ویقوم المركز بتوفیر التعلیم والتدریب في مجال الطیران بإندونیسیا ویتولى تنفیذ جمیع البرامج ذات الصلة. ٥- ١

 الطیران في إندونیسیاالتدریب على  -٢

 مراكز التدریب ١- ٢

  یتولى مركز تنمیة الموارد البشریة في مجال النقل الجوي التنسیق بین المراكز التالیة: ١- ١- ٢
 المعهد اإلندونیسي للطیران المدني؛  .أ 

 أكادیمیة هندسة وسالمة الطیران المدني في میدان؛  .ب 

 ؛ابایاور سأكادیمیة هندسة وسالمة الطیران المدني في   .ج 

 هندسة وسالمة الطیران المدني في ماكاسار؛ أكادیمیة  .د 

 ؛غبالیمبانمكتب التدریب على الطیران المدني في   .ه 

 مكتب التدریب على الطیران المدني في جایابورا  .و 

سعیًا إلى تحسین القدرات التدریبیة في إندونیسیا، والسیما بالنسبة لبرنامج تدریب الطیارین، أنشأ مركز تنمیة  ٢- ١- ٢
 ، شرقي جزیرة جافا.يبانیووانغال النقل الجوي، مؤخرًا، مدرسة جدیدة لتدریب الطیارین في الموارد البشریة في مج

 برامج التدریب ٢- ٢

 الشهادة مستوى الشهادة األولى حتىمستوى برامج التدریب في شكل دورات تدریبیة قصیرة وتدریب أولي من  تنفذ ١- ٢- ٢
 الرابعة.

 هي: أقسام ةیمكن تقسیم برامج التعلیم والتدریب على أربع ٢- ٢- ٢

 ةربابنالطائرات الثابتة الجناحین وبرنامج تدریب  ةبنربا تدریبریب الطیارین الذي ُیعنى ببرنامج قسم تد  .أ 
 الطائرات ذات األجنحة القالبة وبرنامج لتدریب موظفي عملیات الطائرات؛

یب على خدمات قسم التدریب على سالمة الطیران وُیعنى ببرنامج تدریب مراقبي الحركة الجویة، وبرنامج التدر   .ب 
معلومات الطیران، وبرنامج التدریب على اتصاالت الطیران وبرنامج التدریب على إطفاء الحرائق في 

 المطارات.
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قسم التدریب على تقنیات الطیران والذي ُیعنى ببرنامج التدریب على الصیانة، وبرنامج التدریب على   .ج 
لى كهرباء المطارات، وبرنامج التدریب على االتصاالت الجویة والمالحة الجویة، وبرنامج التدریب ع

 میكانیكا المطارات، وبرنامج التدریب الخاص بمباني المطارات والمدارج.

قسم التدریب على إدارة الطیران والذي ینفذ برنامجًا للتدریب على إدارة الطیران وبرنامج للتدریب على   .د 
  عملیات المطارات وبرنامجًا للتدریب في مجال الشؤون اإلداریة للطیران.

 المناقشة -٣

  الحاجة إلى التطویر ١- ٣

 ریع لقطاع الطیران في إندونیسیا.تشكل القوة االقتصادیة للبلد وتنامي الطبقة الوسطى محركًا للنمو الس ١- ١- ٣

ویولد نمو قطاع الطیران حاجة إلى زیادة سریعة في تعلیم وتدریب ممتهني العمل في مجال الطیران، والسیما  ٢- ١- ٣
 الطائرات. صیانة الطیارین ومهندسي

ومهندسي  الموارد البشریة في مجال النقل الجوي في الوفاء باالحتیاجات من الطیارین تنمیة وتمثل أولویة مركز ٣- ١- ٣
 الصیانة من خالل تحسین قدرات ونوعیة برامج التدریب المحددة هذه.

 الطیارین من خالل بناء مدارس جدیدة لتدریب الطیارین. تدریب ویتم تحسین قدرات برنامج ٤- ١- ٣

التدریب على صیانة الطائرات، فیجري إنشاء مراكز إضافیة للتدریب على صیانة الطائرات  جأما بالنسبة لبرنام ٥- ١- ٣
 رتقاء بنوعیة التدریب بحیث یفي بالمقتضیات اإلضافیة، بما في ذلك مقتضیات الوكالة االوروبیة للسالمة الجویة.واال

 تدریب الطیارین ٢- ٣

 ن قطاع الطیران في البلد ینمو بوتیرة غیر مسبوقة.إطیار حیث  ٨٠٠تحتاج إندونیسیا كل سنة إلى  ١- ٢- ٣

للطیران  اإلندونیسيهما المعهد  ،یا، من بینها مركزان حكومیانمركزًا لتدریب الطیارین في إندونیس ١٤هناك حالیًا  ٢- ٢- ٣
، بتنسیق من مركز تنمیة الموارد البشریة في مجال النقل ٢٠١٣اللذین ُأنشئا في عام  -يوانغبانیو ة الطیران في سالمدني ومدر 

 الجوي.

 طیارًا كل عام. ١٢٠ة طیار جدید كل سنة في حین سیتخرج من المدرس ٢٠٠ومن المتوقع أن یتخرج من المعهد  ٣- ٢- ٣

. وعلیه فمن يیز و یعتزم مركز تنمیة الموارد البشریة إنشاء مدارس إضافیة لتدریب الطیارین في سومطرة وسوال ٤- ٢- ٣
 .٢٠١٦طیار جدید كل سنة بحلول عام  ٥٠٠المتوقع أن یتم تدریب 

 بوینغ.ویقوم المركز بإنشاء مؤسسات جدیدة لتدریب الطیارین بالتعاون مع شركاء، منهم شركة  ٥- ٢- ٣
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 التدریب على صیانة الطائرات ٣- ٣

 زیادة التدریب على صیانة الطائرات إنشاء مراكز إضافیة للتدریب على صیانة الطائرات. تستوجب ١- ٣- ٣

من ناحیة أخرى یسعى المركز إلى النهوض بنوعیة مراكز التدریب على صیانة الطائرات بوسائل منها التعاون  ٢- ٣- ٣
 على الصعید الدولي. ،الدولي واالعتراف بالشهادات الممنوحة

بإنشاء مركز ثان لالمتحانات في المعهد اإلندونیسي  ٢٠١١وقامت الوكالة االوروبیة للسالمة الجویة في عام  ٣- ٣- ٣
 إجراء التدریبات التي تقرها الوكالة في عین المكان. من للطیران المدني حیث یتوقع أن یتمكن المعهد

 إدارة الحركة الجویة التدریب على االتصاالت والمالحة واالستطالع/ ٤- ٣

 اتفاقًا للخدمات اإلداریة. ٢٠٠٩وقعت إندونیسیا واالیكاو في عام  ١- ٤- ٣

ومن المشاریع التي یشملها االتفاق مشاریع المساعدة في تطویر التدریب في مجال االتصاالت والمالحة  ٢- ٤- ٣
 واالستطالع/ إدارة الحركة الجویة.

هذا المجال بما في ذلك مراقبو الحركة الجویة بغرض  وسیمكن هذا المشروع إندونیسیا من تدریب موظفین في ٣- ٤- ٣
 .في هذا المیدان تلبیة احتیاجاتها من العاملین

 تنسیق أنشطة بناء القدرات ألغراض التدریب ٥- ٣

تضطلع إندونیسیا بأنشطة بناء القدرات لتنمیة الموارد البشریة بمعیة أصحاب المصلحة من بلدان أخرى. وفي  ١- ٥- ٣
ن ضیق الوقت ومحدودیة الموارد عرة المدربین فضًال قدة أخرى ذات األنشطة مما یؤدي إلى ندّ ذات الوقت، تنفذ دول متعا

أفضل. ویكتسب  المالیة. ومن هنا تبرز أهمیة التعریف بهذه األنشطة وتنسیقها بما یتیح استخدام الموارد المتاحة على نحو
 ي هذا السیاق.تنسیق وٕادارة موارد بناء القدرات ألغراض التدریب أهمیة خاصة ف

وتتبوأ االیكاو مكانة ممیزة ألداء هذا الدور التنسیقي. وكیما تضطلع بهذا الدور یتعین مدها بما یكفي من  ٢- ٥- ٣
المعلومات بشأن األنشطة التي تتولى الكیانات األخرى تخطیطها وتنظیمها. وعلیه ینبغي تشجیع الدول والمنظمات وأصحاب 

 مات مع االیكاو بشأن مما تتخذه كل منها من مبادرات.المصلحة في القطاع على تبادل المعلو 

 اإلجراء -٤

 یرجى من الجمعیة العمومیة أن تقوم بما یلي: ١- ٤

 بناء القدرات بغرض تنمیة الموارد البشریة؛ ةإعطاء األولویة ألنشط  .أ 

تطلب إلى األمین العام أن یوفر ما تحتاجه الدول والمنظمات وأصحاب المصالح في القطاع من معلومات   .ب 
 ؛بناء القدرات بغرض تنمیة الموارد البشریة  ةشأن أنشطب

  .تیسیر وتنسیق أنشطة بناء القدرات لتنمیة الموارد البشریة وأخذ البرامج والمنظمات اإلقلیمیة في الحسبان  .ج 

  —انتهى  —


