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  ورقة عمل
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  الخاصة لنموذج المجلسالدورة  -المجلس 

  المتوقعبالعجز التحدیات المتعلقة 
  الطیران في عدد المهنیین الماهرین في مجال 

  )ریاینیج من ورقة مقدمة(

  التنفیذيالموجز 
، فإن معدل نمو الحركة الجویة السنویة في ٢٠٣٠ عام منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) أنه من اآلن حتىتتوقع 
الصیانة وما یزید على في مجال  عاملب یصل إلى ملیون طیار وملیون لط في المائة وینتج عنه ٤,٧بنسبة  زدادیسالعام 
مراقب جوي لخدمة صناعة الطیران العالمیة. والتحدیات التي تواجهها نیجیریا هي مماثلة للتحدیات التي  ١٠٠ ٠٠٠

  .نهج عالميمستندة إلى حلول إقلیمیة  إیجاد تواجهها البلدان األفریقیة األخرى، وتدعو إلى
إلى جدد ، یتم التركیز على اجتذاب أفراد "مجال الطیرانین في لماالجیل القادم من المهنیین الع"مبادرات  وفي إطار

الطالب من الشباب والخریجین  اهتمامجتذاب وتسهیل اتسعى إلى التي مقترحات ُیعترف بالالصناعة. وعلى هذا النحو، 
العاملة  ىزیادة السالمة في قطاع الطیران، فإن بناء القدرات للقو  هدفلبلوغ أولویة. غیر أنه، مسألة ذات كبمهنة الطیران 
الصناعة في  بأنها ذات أهمیة كبیرة لنمو هي أمور ُیعترف ،حتفاظ باألفضلعن زیادة الجهود نحو اال الحالیة، فضالً 

  المستقبل.
  ما یلي:القیام بیدعى المجلس إلى  االجراء:

 في هذه الورقة؛المقدمة أن یأخذ علمًا بالمعلومات   )أ 
 ، ومبادرة إقلیمیة للبحوث والتنمیة؛(HRDF)أن یوافق على إنشاء صندوق طوعي لتنمیة الموارد البشریة   )ب 
 المتقدم؛ ترینیرأن یحث الصناعة على أن تنضم إلى برنامج   )ج 
 ،(STP) لطیرانفي مجال ا  الموحدتدریبي لمجموعات التدریب  ةمقدم إعدادالمتقدم  ترینیربرنامج یطلب من أن   )د 

 متیاز للتدریب اإلقلیمي؛مراكز االتستخدمها لكي 
وأن ، "الیكاوفي الشباب امنتدى "و/أو  "المجلس االستشاري للجیل القادم"على إنشاء شبكة للشباب باسم  أن یوافق  )ه 

 ؛صفة المراقب في االیكاوتكون له 
في االیكاو عن أنشطة الدول والمنظمات ًا سنویًا تقریر  یصدروأن  ،سبوع العالمي للفضاءعلمًا بنجاح األأن یأخذ   )و 

  المتعلقة بالطیران وذلك لیوم الطیران المدني الدولي.

 المالیـة لبـرامج التـدریبلمتطلبـات تحدیـد ا، وبهـذا یمكـن نلعـاملیفـي عـدد اعالمي عجز اإلقرار بوجود تم   :اآلثار المالیة
تقاســم  إلــى التكلفــة الحالیــة للتــدریب. وســوف یحتــاج األمــر إلــىًا اســتناد النمــو المتوقــع للصــناعةلمواكبــة 

  .الطیرانفي مجال الذین قد یعملون  ینمهنیالالصناعة و و الحكومات  التكالیف بین

  ٢٠٣٠ -  ٢٠١٠تنبؤات االیكاو العالمیة للفترة   المراجع:
  سیاسة االیكاو للتدریب في مجال الطیران المدني

  ٢٠١٥ -  ٢٠١٣للفترة  لرابطة المنظمات األفریقیة للتدریب في مجال الطیران الخطة االستراتیجیة
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  المقدمة -١
، ســتزداد معــدالت ٢٠٣٠اآلن وحتــى عــام تشــیر تقــدیرات منظمــة الطیــران المــدني الــدولي (االیكــاو) إلــى أنــه مــن  ١-١

ومـا یزیـد علـى  وملیـون موظـف صـیانة في المائة، مما ینتج عنه طلب یصل إلى ملیـون طیـار ٤,٧النمو السنوي العالمیة بنسبة 
علـى نمـو ًا إقلـیم، اعتمـادنطـاق المشـكلة یختلـف مـن إقلـیم إلـى مراقب جوي، وذلك لخدمة الطیران العالمي. غیر أن  ١٠٠ ٠٠٠

 .نهج عالميتستند إلى حلول إقلیمیة إیجاد وحركة الطائرات في ذلك اإلقلیم، مما یدعو إلى  وتوزیع الطائرات التنبؤات

   المعلومات األساسیة -٢

عدد العاملین الجدد في الطیران المقرر تدریبهم  ٢٠٣٠-٢٠١٠تقارن تنبؤات االیكاو العالمیة واإلقلیمیة للفترة   ١- ٢
سیكون هناك عجز في  ٢٠٣٠خلص إلى أنه بحلول عام تللتدریب، و  الحالیة السنویةقدرات الب الل السنوات العشرین القادمةخ

ل األسطول التجاري شكوالعاملین في صیانة الطائرات. وبینما ی ومراقبي الحركة الجویة عالیاً  الطیارین المؤهلین تأهیالً عدد 
ین في مهنیالتشیر التنبؤات إلى حدوث عجز في التدریب للطیارین و في المائة فقط من المجموع العالمي،  ٥لإلقلیم األفریقي 

  قوي لألسطول والحركة بنسبة تصل إلىالنمو نظرًا للفي أفریقیا بالتحدید الصیانة  مجال
مماثلة اتجاهات ًا في مجال الطیران أیضللتدریب منظمات األفریقیة رابطة ال برزت. و على المدى المتوسط والطویل في المائة ٥

  في عملیات شركات الطیران.ًا خصوصعجز تشیر إلى مثل هذا ال
الحاجة إلى موظفین بحلول  

٢٠٣٠ 
احتیاجات 
التدریب 
  ةالسنوی

قدرة التدریب 
 السنوي

 العجز / الفائض

 أفریقیا عالمي أفریقیا أفریقیا أفریقیا عالمي 

 2882 6475 1010 3892 56,991 1,097,402 ١طیار

 3169 18,071 600 3769 58,635 1,164,969 صیانة

 41+ 1978 210 169 2863 139,796  مراقب جوي

 . المصدر: االیكاو٢٠٣٠وقدرات التدریب األفریقیة بحلول : احتیاجات ١الجدول 

 االعتباراتالنظر في مختلف  -٣

  التحدیات أمام بناء القدرات في أفریقیا
الصـعوبات ، فـإن (AFI PLAN)لخطـة التنفیـذ اإلقلیمیـة للسـالمة الجویـة فـي أفریقیـا التوجیهیـة حسبما حددتـه اللجنـة   ١-٣

والمهـارات التـدریب سـلطات الطیـران المـدني وصـناعة الطیـران لـم تحـدد أنشـطة تشـمل: أن بنـاء القـدرات أفریقیا فـي  هاتواجهالتي 
، وقـد اكتشـف أن المتـدربین ال یسـتوفون شـروط التخطـیط لـهمن  بدالً كل حالة على حدة وأن التدریب ینظم على أساس ، الالزمة

یب المقــدم ال یتمشــى مــع مســؤولیات المــوظفین، وأن المراقبــة علــى ر ، وأن دورات التــدریب غیــر منتظمــة، وأن التــدالمســتوى األول
  منظمات وبرامج التدریب في أفریقیا وفي الخارج لیست مالئمة.

بنـاء فـرص لتـوفیر  (HRDF)ضوء التحدیات المذكورة آنفًا، فإن إنشاء صندوق طوعي لتنمیة الموارد البشـریة وفي   ٢-٣
أفریقیـا، في  (HRDF). وقد اعتمد صندوق طوعي لتنمیة الموارد البشریة بالتأییدالقدرات لقطاع الطیران المدني ینبغي أن یحظى 

وغیــر ذلــك مــن المجــاالت ، أفریقیــا فــي الناشــئین ینمهنیــالتنظــیم تــدریب داخلــي للشـباب و و  بحیـث یســتخدم لــدعم اإلعــارات لالیكــاو

                                                                 
  المنخفض الذي أعدته االیكاوالعالي و  استنادا إلى متوسط السیناریو العالمي ١



إیجـاد نـاك أیضـًا حاجـة إلـى أقـالیم أخـرى. وفـي نفـس الوقـت، هفـي المحددة. وینبغي تنظـیم هـذه المبـادرة االحتیاجات إلى  استناداً 
  التجدید في قطاع الطیران.استمرار مبادرات إقلیمیة للبحث والتنمیة لضمان 

  الطیرانالمهنیین في مجال من  لجیل القادم ل العمل بالنسبةتشجیع وتسهیل 
أربـع  من خـالل (Trainair Plus) من خالل برنامج التدریب المتقدمسیاسة التدریب الخاصة باالیكاو  جزء من نفذیُ   ٣-٣

، (STP) ةرامج التــدریب الموحــدبــوهــي: منظمــات التــدریب المعتــرف بهــا، ومراكــز االمتیــاز اإلقلیمیــة للتــدریب، و  مــادوســائل لالعت
مقدمــة جدیــدة لبرنــامج التــدریب الموحــد للطیــران بواســطة مراكــز االمتیــاز اإلقلیمیــة  تطبــقن. ومــن المقتــرح أن و ن المؤهلــو والمــدرب

  .من المهنیین في مجال الطیرانالجیل القادم  عمللدعم للتدریب، وذلك 

  إعداد مقدمة لبرنامج التدریب الموحد: برنامج من مرحلتین
الحالیــة مخصصــة للتـــدریب فــي مجــال الطیـــران بشــأن األمــور المتعلقـــة  (STP)إن دورات بــرامج التــدریب الموحـــد   ٤-٣

الطیران الحالیین. ومن المقتـرح تصـمیم دورة جدیـدة مـن مـرحلتین كمقدمـة للطیـران  يبالسالمة وقدرة وكفاءة المالحة الجویة لمهنی
هذا البرنامج من مـرحلتین بتأییـد ویتكون یمكن تنظیمها للطالب والخریجین من الشباب الذین لم یعملوا بعد في صناعة الطیران. 

  یمیة التي تعترف بها االیكاو.من الحكومة والصناعة ومن المقرر أن تنفذه مراكز االمتیاز اإلقل

مها وتـــدع بشـــكل متعـــدد التخصصـــاتالطیران المتعلقـــة بـــجوانـــب الجمیـــع  البرنـــامج تغطـــيمـــن  المرحلـــة األولـــى  ٥-٣
هتمـام بـالطیران. كجـزء مـن أنشـطتها نحـو زیـادة االوذلـك الحكومات الوطنیة، إما من خالل منح دراسیة أو بقـروض بـدون فوائـد، 

ویمكن للبرنامج أن ینفـذ علـى مـدى فتـرة مـن ثالثـة أشـهر كمـا هـو موضـح فـي المـنهج الموحـد الـذي أعدتـه االیكـاو، ومـع إعطـاء 
الذي یـودون المجال الطالب یقرر بعض االهتمام للعوامل المحلیة. وبعد إتمام المرحلة األولى والتعرض لجمیع جوانب الطیران، 

  ویتقدمون بطلب للدخول إلى المرحلة الثانیة.امتحانات الدخول  من خالل التخصص فیه
لطــالب. ولتنفیــذ هــذا ل الــداخلي لتــدریبل اً بالتشــارك مــع الصــناعة وبــدعم منهــا، لتضــم برنامجــ المرحلــة الثانیــةتعــد   ٦-٣

إلــى  مــع المنظمــات العاملــة فــي مجــال الطیــران، مــن منتجــي المعــدات األصــلیةالبرنــامج یحتــاج األمــر إلــى دعــم إلعــداد شــراكات 
مركــز االمتیــاز اإلقلیمــي اتفاقــات الشــراكة هــذه مــع المنظمــات إلعــداد بــرامج الطلبــة المفتوحــة  ویعقــد منظمــات مراقبــة الصــیانة.

 ینلبرنــامج الطلبــة هــذا وهــو برنــامج آریــك للطیــار  للخــریجین الــذین نجحــوا فــي برنــامج المرحلــة األولــى. وهنــاك مثــال مــن نیجیریــا
لطیـارین لمبـادرة لمواجهـة العجـز المرتقـب الطلبـة ر ینلتـدریب الطیـا ككان برنـامج آریـ ،٢٠٠٦. وفي بدایة أعماله في عام الطلبة

 ،تحادفي اال ادولة عضو  ١٥ُاختیروا من  ،طالبا ١٦من  مكونة . وكانت البعثة األولىمبتكرفي صناعة الطیران بنیجیریا بشكل 
 ععـد آخـر مـن األشـخاصرین. وقـد تـم تـدریب اللـدورة الموحـدة للطیـ (NCAT)قد ُارسلوا إلى كلیة تكنولوجیا الطیران في نیجیریـا و 

  داخل نیجیریا وفي الخارج.
مــن بــین األولــى المنضــمة وكانــت الشــركة  ،المتقــدم ترینیــرفــي برنــامج األعضــاء الشــركات عــدد مــن ًا وهنــاك حالیــ  ٧-٣

. ولكي تنجح المرحلة الثانیـة، یلـزم  بـذل جهـود ٢٠١٣في عام  وكان ذلكبومباردییه، هي المعدات األصلیة  التي تنتجالشركات 
  .على المستوى اإلقلیمي من بین مؤسسات صناعة الطیران المتقدم في برنامج ترینیركبیرة لزیادة العضویة 

  تشجیع أنشطة التوعیة

  یوم الطیران المدني الدولي
حتفــل االیكــاو بیــوم الطیــران المــدني الــدولي فــي دیســمبر مــن كــل عــام. ویمكــن أن تكــون هنــاك فرصــة للنهــوض ت  ٨-٣

هــذه المبــادرة. ومثــال ذلــك، فــي قطــاع الفضــاء، بعــد لتطــویر بعــض مــن األولویــة  أعطــىبقطــاع الطیــران بشــكل أكثــر فاعلیــة إذا 
، أكتـوبر باعتبارهـا أسـبوع الفضـاء العـالمي ١٠إلى  ٤عتراف بالفترة من الا ١٩٩٩إعالن الجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام 

حتفل بها إلبـراز امن البلدان قد  ٨٠حدث في  ١٤٠٠ثر من كمن أكبر أحداث الفضاء العالمیة. كما أن أًا فقد أصبح ذلك واحد
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لمســتفادة مــن أســبوع الفضــاء العــالمي أن للــدروس اًا . ویمكــن أیضــ٢٠١٣منــافع الفضــاء واإلثــارة تجــاه اكتشــاف الفضــاء فــي عــام 
  بیوم الطیران المدني الدولي للحصول عن نفس المنفعة وأقصى قدر من التأثیر. مع االحتفالتتكرر 

  الشبكات العالمیة للشبابإقامة 
استشـــاري للجیـــل القـــادم  فـــي قطـــاع الطیـــران، ینبغـــي إنشـــاء مجلـــس الجـــدد المهنیـــینو وإلشـــراك المزیـــد مـــن الشـــباب   ٩-٣

(NGAC)  .ویمكن للمجلس االستشـاري أن یتخـذ شـكل منظمـة عالمیـة غیـر حكومیـة تسـعى إلـى تمثیـل أو منتدى االیكاو للشباب
بصــفة  والعمــل ،والشــركات ذات العالقــة بــالطیران والــدوائر التعلیمیــة الطیــران مــن الشــباب فــي االیكــاو يطــالب الجامعــات ومهنیــ

وجهـة نظـر الجیـل القـادم فـي شـؤون الطیـران العـالمي. تعـرض أن و ویمكن لشـبكة الشـباب أو منتـدى الشـباب ،كاالمراقب في االی
وٕاشـراكهم مـن العمـر  ٣٥وسـن  ١٨سـن بـین أن تركز على إیجـاد أعضـاء  ،وطنیةبفروع التي تنشأ  المتطوعین،ومن شأن شبكة 

  في أنشطة التوعیة وغیرها من األنشطة.

 اآلثار المالیة -٤

تـم اإلقــرار بوجـود عجــز عـالمي فــي عـدد العــاملین، وبهـذا یمكــن تحدیـد المتطلبــات المالیـة لبــرامج التـدریب لمواكبــة   ١-٤
النمو المتوقع للصناعة استنادًا إلى التكلفة الحالیة للتدریب. وسوف یحتاج األمـر إلـى تقاسـم التكـالیف بـین الحكومـات والصـناعة 

  د یعملون في مجال الطیران.والمهنیین الذین ق

 إلجراءا -٥

  یدعى المجلس إلى ما یلي:  ١-٥
 في هذه الورقة؛المقدمة أن یأخذ علمًا بالمعلومات   )أ 
 وأن یعتمد مبادرة إقلیمیة للبحوث والتنمیة؛ (HRDF)أن یعتمد إنشاء الصندوق الطوعي لتنمیة الموارد البشریة   )ب 
 المتقدم؛ ترینیرأن یحث الصناعة على أن تنضم إلى برنامج   )ج 
 لكــي تســتخدمها (STP)التــدریب الموحــد علــى الطیــران لمجموعــات مقدمــة  إعــدادالمتقــدم  ترینیــربرنــامج یطلــب مــن أن   )د 

 مراكز اإلمتیاز اإلقلیمیة للتدریب؛
لشـباب فـي االیكـاو"، وأن تكـون لـه نتدى اللشباب باسم "المجلس االستشاري للجیل القادم" و/أو "مإنشاء یوافق على أن   )ه 

 الیكاو؛في امراقب الصفة 
والمنظمــات فــي االیكــاو عــن أنشــطة الــدول ًا ســنویًا تقریــر یصــدر وأن  ،لفضــاءالعــالمي لســبوع األبنجــاح ًا أن یأخــذ علمــ  )و 

 المتعلقة بالطیران لیوم الطیران المدني الدولي.

 االستنتاج -٦

تسـهیل لوأن هنـاك حاجـة متزایـدة  ،المـوارد البشـریة المؤهلـة هـي مسـألة اسـتراتیجیة رئیسـیةتـوافر أقرت االیكـاو بـأن   ١-٦
الجهـات . وسـوف یكـون مـن الضـروري لجمیـع واإلبقـاء علـیهم مـن المهنیـین فـي مجـال الطیـرانالجیل القادم تدبیر وتعلیم وتدریب 

بالمسـارات المهنیـة فـي في الصناعة، أن تضـمن توزیـع المعلومـات المتعلقـة أو ، سواء في االیكاو أو في الدول األعضاء المعنیة
  في قطاع الطیران.العیش في مستقبل حیوي یأملون الطلبة والمتخصصین من الشباب الذین على الطیران  مجال

 

  –انتهى  -


