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  الخاصة لنموذج المجلسالدورة  —المجلس 
  -في مجال الطیران المهرةالتحدیات المرتبطة بالعجز المرتقب في صفوف العاملین 

  في مجال الطیران الفنیینتدریب  فيالیكاو إسهام اب قتراحا

  )المتحدةالمملكة  من ة(مقدم

  التنفیذي الموجز
ن لفنییل لمواجهة االحتیاجات الُملِّحة وذلك ،الطیران من فنیي القادمأن تضطلع بدور أنشط في تدریب الجیل  ینبغي لالیكاو

في تطویر عملیات تدریب تهدف هذه الورقة إلى مناقشة إمكانیة قیام االیكاو بزیادة مستوى مشاركتها  ،ا. لذمجال الطیران في
 .القبلة وذلك بهدف الوفاء باحتیاجات صناعة الطیران ،العالميعلى الصعید المواهب  على اجتذاب والعمل ،متّسقة

  ا یلي:أن یقوم بمالمجلس  ُیرجى مناإلجراء: 
 وفقاً مج ابر الاالیكاو بتسریع إقرار  قیام الدعوة إلى عقد مجموعة دراسة ُتكّلف بإنشاء إطار لتحدید مدى جدوى  )أ 

  ؛لتدریب في مجال الطیران المدنيل المنظمةسیاسة ل
 صفحة إلكترونیة بتطویر ،بعد استشارة الدول األعضاء ،(ADB)اإلداریة والخدمات تكلیف إدارة االیكاو للشؤون و   )ب 

 متوفرة في قطاع الطیران،المتعددة المهنیة المسارات للُتمثل مرجعًا مركزیًا 

  تمثیل المرأة في قطاع الطیران. لتعزیزأن ُتعّد خطة عمل  العامة والطلب إلى األمانة  )ج 

ُتمـــّول اإلجـــراءات مـــن المـــوارد المتـــوفرة فـــي إطـــار میزانیـــة البرنـــامج العـــادي و/أو مـــن خـــالل اإلســـهامات   :المالیةاآلثار 
  الطوعیة.

  تقریر عن نتائج المبادرات المتعلقة بالجیل القادم من فنیي الطیران، A37-WP/64  المراجع:
A37-WP/86 ،مواجهة مستقبل العاملین المهنیین المؤهلین بمجال الطیران  
EB 2010/40- سیاسة االیكاو للتدریب في مجال الطیران المدني، المرفق  
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 المقدمة - ١

شتى مجاالت قطاع الطیران التي تتّطلب مؤهالت خاصة في توظیف وتدریب آالف العاملین الُجدد  ال بّد من  ١-١
الذین  الطیران یحّلون مكانفي قطاع  توظیف عاملین فنیینوذلك في ضوء النمو المتوقع للحركة الجویة وبهدف  ،بالطیران

المتعددة في قطاع النقل الجوي قوى عاملة في غایة الكفاءة وعدد كبیر من  المسؤولیاتوتتطلب  .سیتقاعدون خالل العقد المقبل
موظفي النقل الجوي ( الموظفون المباشرون، تّولد أعمال ، (ATAG)الجوي  بالنقللفریق العمل المعني التدریب. ووفقًا دورات 

مقارنة مع كل موظف لأضعاف القیمة المضافة  ٣,٦في المطارات)  المراقبة باستثناء النشاطات خارج مناطق التحركات الجویة
 من غیرها. أعلىالقوى العاملة في مجال الطیران انتاجیة مما ُیظهر أن  –بشكل عام  األخرى االقتصاد قطاعات

فني. ولهذا الغرض، ألف  ٥٥٦وطیار ألف  ٤٩٨ سیحتاج القطاع إلى ،لعقدین المقبلینفي ااإلحصاءات أنه  بینوتُ   ٢-١
ال أمریكا أعلى حیط الهادئ وأوروبا وشمأقالیم آسیا والم ستشهدتلك الفترة  في هتُفید آخر التوقعات التي صدرت عن بوینغ بأن
  مستویات في الطلب على هذه القوى العاملة.

الیكاو أن تضطلع بدور أنشط لفي مجال الطیران، ینبغي  فنیینالملحة للعثور على ال مواجهة هذه االحتیاجاتوبهدف    ٣- ١
تهدف هذه الورقة إلى مناقشة إمكانیة قیام االیكاو بزیادة مساهمتها  ،في مجال الطیران. لذلك فنیینفي تدریب الجیل المقبل لل

  للوفاء باالحتیاجات المقبلة في قطاع الطیران.

  خلفیة الموضوع  - ٢
من  ٤٥، قّدم مجلس االیكاو ضمن البند ٢٠١٠في عام  وأثناء انعقاد الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة  ١-٢

" تقریر عن نتائج المبادرات المتعلقة بالجیل القادم الطیران، ورقة عمل بعنوان  فنیيمن  القادمجیل الالمعنون: جدول األعمال 
 فنیيمن  قادمبأن فرقة العمل الخاصة التابعة لالیكاو والمعنیة بالجیل ال وذّكر المجلس. )A37-WP/64من فنیي الطیران" (

ووضعت برنامج عمل لمعالجة كیفیة تعزیز تدریب طاقم  ٢٠١٠ عقدت اجتماعها الثاني في مارس/آذار (NGAP)الطیران 
المتزایدة الطائرة والعاملین في مجال إدارة الحركة الجویة وصیانة الطائرات للوفاء بمتطلبات اإلجراءات الجدیدة والتكنولوجیات 

  .التشعب
ببرامج الطیران التي تمنح شهادات  وتم النص على أن فرقة العمل الخاصة ستستطلع كیفیة قیام االیكاو باالعتراف  ٢- ٢

بدعم تنفیذ آلیة لالیكاو إلقرار البرامج التي تُقدمها هیئات  المنظمةمناقشة إمكانیة قیام آنذاك . وتمت جامعیة بواسطة االعتماد
  .التدریب

ملین المهنیین مواجهة مستقبل العا"فضًال عن ذلك، قدمت الوالیات المتحدة إلى اللجنة الفنیة ورقة عمل بعنوان   ٣- ٢
ًا كثیرة من بینها االمكانیات المتعددة فكار الوالیات المتحدة أ طرحت. وفي تلك الورقة، )(A37-WP/86 "المؤهلین بمجال الطیران

  والمتخصصین. المهرةلطیارین الُمدربین ل باالحتیاجات الكبرىللوفاء 
في مجال الطیران  الفنیینتأهیل بالبرامج التي تقوم  NGAPأن تستعرض فرقة العمل الخاصة بفضًال عن ذلك، اقُترح   ٤- ٢

  عالمیًا وتستخدم القواعد القیاسیة المتجانسة لتدریب الطیارین ومنحهم اإلجازات. هیكالً وتُنشئ 
، NGAPعن دعمها لعمل مجموعة فرقة العمل الخاصة لفنیة في تقریرها االلجنة أعربت على الصعید العالمي،   ٥- ٢

الحاجة إلى تطویر المواد إلدراجها في القواعد القیاسیة والتوصیات الصادرة عن االیكاو وفي المواد اإلرشادیة بهدف وأقّرت ب
  المتخصصین في مجال الطیران. الفنیینإضفاء االتساق والتوحید القیاسي لشروط تدریب 
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المرفق) (EB 2010/40 -  نشرة إلكترونیة ،٢٨/٩/٢٠١٠وختامًا، البد من اإلشارة إلى أن األمین العام أصدر في   ٦- ٢
سییر ُتشارك في ت اّال وتنص تلك السیاسة على "أنه ینبغي لالیكاو . "سیاسة االیكاو للتدریب في مجال الطیران المدني"بعنوان 

ضًا على "أن توفیر ". وتنص هذه السیاسة أیوتسدي لهم المشورة مشغلي هذه المرافقأن ُتشجع  ینبغي لهاولكن  ،مرافق التدریب
  التي تُنفذها االیكاو". الرئیسیة المهامالداعمة ولیست من  المهامالتدریب یعتبر من 

  معالجة المسائل المطروحة  -٣
. ولكن، وبهدف لمهرةا الفنیینقطاع الطیران عجزًا في صفوف  سیشهدال یخفى على أحد أنه في السنوات المقبلة   ١- ٣

  .لمعالجة هذه المسائل ،بالتعاون مع الدول األعضاء ،خطواتعّدة لعمالة، ُیمكن لالیكاو أن تتخذ المتنامیة لتلبیة االحتیاجات 
  دوليالقواعد القیاسیة الدولیة لقطاع صناعة 

برامج التدریب وبرامج التعلیم لاالیكاو ترخیص متن من خالل أدولیة قیاسیة اعتماد قواعد كخطوة أولى، نقترح   ٢- ٣
  .الطیران بدءًا بأولى المراحل من دورة صناعةّوج العتبارات السالمة ر . وینبغي لهذه القواعد القیاسیة أن تةالمتخصص

أن بالتعاون مع الحكومات الوطنیة وشركات الطیران وهیئات التصنیع وأصحاب المصالح األخرى ینبغي لالیكاو   ٣- ٣
مجال الطیران من خالل عملیة اإلقرار. وتبقى عملیة التشغیل الفعلي المتوافرة في المتعددة تتحقق من صالحیة هذه البرامج 

 لتدریبلوذلك وفقًا لما نّصت علیه سیاسة االیكاو  ،ضمن مسؤولیة الدول األعضاء والقطاع الخاصلنشاطات ومرافق التدریب 
  .لطیران المدنيا في مجال

 ،ي یتم تغطیة نطاق أوسع من المهن ضمن قطاع الطیران. ولكنملیة اإلقرار على مدار السنوات لكعوُیمكن توسیع   ٤- ٣
  یخضع لعملیة االتساق. منلمعالجة الحاجة الملّحة للطیارین في هذا القطاع، ینبغي لهذا المجال أن یكون أول 

مع التشجیع على  القیاسیة الدولیة أن ُتساعد في خلق قوى عاملة أكثر شموًال واتساقاً الترخیص قواعد للذلك، ینبغي   ٥- ٣
  الطیران.مجال في العاملین ین الشباب فنینقل الموظفین والتقدم المهني لل

  على الصعید العالمياجتذاب المهارات 
العالمي. فیجب  على الصعید ولن یكون كافیًا لجذب المهارات ،لةشكالترخیص إّال جانبًا واحدًا لهذه الملن یعالج   ٦- ٣

 عادة ما یفتقر الفنیون ،ن في هذا المجال. ففي الواقعصفوف الشباب الفنیی لدى أكثر توافراً للمهن في قطاع الطیران أن تكون 
  برامج التدریب وفرص التوظیف والمؤهالت.تفیدهم بتوافر  في مجال الطیران إلى المعلومات التي

ستكمال تطویر المهارات لمراقبي الحركة الجویة والعاملین في مجال خطة ال NGAPووضعت فرقة العمل الخاصة   ٧- ٣
قطاع الطیران. إلى  لتسهیل وصول العاملین الشباب إلى األمامإلكترونیات سالمة الحركة الجویة. وُیمثل هذا التدبیر خطوة 

ُیمكن  إلكترونیةة فحعد في تطویر صُتسافولكن، من خالل موقع االیكاو المركزي، ُیمكن أن تقوم المنظمة بتخّطي هذه الحدود 
  أن ُتمثل مرجعًا مركزیًا للمسارات المهنیة المتعددة المتوافرة في مجال الطیران.

. وینبغي لجمیع سنویاً الدول األعضاء  هاُیمكن أن تُقدمكما  ،المعلومات من خالل األقالیم الجغرافیة نشرُیمكن   ٨- ٣
  المهارات الجدیدة وتنمیة القوى العاملة الحالیة. اجتذابمما ُیسّهل  ةصفحالبرامج المعتمدة أن تظهر على هذه ال
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  سد الثغرات
الترویج للجیل أثناء بالعجز في صفوف القوى العاملة المؤهلة في مجال الطیران وفي  المناقشات المرتبطة خالل  ٩- ٣

المرأة  تعتبر، إلى حد كبیر،و المرأة في هذا القطاع. سهام إلالمستوى إلى  تغفل عادة اإلشارةفي هذا المجال،  الفنیینالجدید من 
التي ُیمكن من خاللها معالجة  ألمورامن  اعتبارهاعلى هذه المسألة البد أن ُتعالج و  ،دون مستویات التمثیل في قطاع الطیران

  العجز في القوى العاملة في المستقبل.
امج والمبادرات التي ُتعالج هذه المسألة، والتي ُیمكن ن االیكاو، أن ُترّوج للبر بدعم مذلك، ینبغي للدول األعضاء، ل  ١٠- ٣

في قطاع الطیران. وینبغي لالیكاو التعاون مع  المهرةالعاملین  صفوف على مستویات العجز في ،مما الشك فیه ،أن تؤثر
وذلك  ،الجوي المرأة في قطاع الفضاء بإسهام المنظمات واالتحادات (مثل االتحاد الدولي للمرأة في مجال الطیران) للنهوض

  الخطوات السباقة في هذا المجال. اتخاذ بهدف الترویج للبرامج المتوفرة ولضمان
  اآلثار المالیة  - ٤
خیص االتر  منح تقییم التكلفة لبرنامجل فسیجرى تحلیلد التكلفة الرسمیة للتدابیر المقترح تنفیذها حالیًا. ال یمكن أن ُنحدِّ   ١- ٤

. ولكن، ُیمكن تغطیة جمیع النفقات المترتبة عن تنفیذ هذه التدابیر المقترحة من خالل میزانیة االیكاو إلكترونیة صفحةاد وٕاعد
من خالل المنح والزماالت من الشركاء الرئیسیین من الطیران  اإللكترونیة ةصفحتنفیذ التمویل عملیة للبرنامج العادي. ونقترح 

  لتدریب).ایئات عة وهلجهات المصنّ المنظمات الدولیة وا (مثالً 
  اإلجراء  - ٥
الدعوة إلى تشكیل مجموعة دراسة ُتكّلف بإنشاء إطار لتحدید مدى جدوى قیام االیكاو بتسریع عملیة إقرار  ینبغي  ١- ٥

  في مجال الطیران المدني. للتدریبوذلك وفقًا لسیاسة االیكاو  ،البرامج
صفحة ، بعد استشارة الدول األعضاء، بإطالق (ADB)تكلیف إدارة االیكاو للشؤون اإلداریة والخدمات ینبغي   ٢- ٥

  لمسارات المهنیة المتعددة المتوفرة في مجال الطیران.لُتمثل مرجعًا مركزیًا إلكترونیة 
  یران.الطلب إلى األمانة العامة أن ُتعّد خطة عمل لزیادة تمثیل المرأة من قطاع الط ینظر  ٣- ٥
  الخالصة  - ٦
القیاسیة التدریب ینبغي لالیكاو أن تستفید من دورها المركزي في قطاع الطیران إلضفاء طابع االتساق على قواعد   ١- ٦

 استبقاءمع تطویر المسار المهني وٕامكانیة  اهرةل هذه الخطوة نقل القوى العاملة المسهوالبرامج التعلیمیة المرتبطة بالطیران. وستُ 
ن في مجال فنییمن ال القادمسمح أیضًا للجیل یس اإللكترونیةة المركزیة فح. وٕان الترویج للبرامج المتوفرة من خالل الصالعاملین
نهایة، یجب ربط العجز في صفوف . و المعروضة أمامه لمسارات المهنیةالإلمكانیات المتاحة له و  هن من فهمأن ُیحسِّ بالطیران 
في هذه الصناعة. وستؤدي هذه التدابیر إلى تجانس العامالت النساء  عددفي قطاع صناعة الطیران بالعجز في  مهرةالالفنیین 

  القوى العاملة في المستقبل. واستبقاءفي مجال الطیران الفنیین المهرة عملیات التدریب في العالم فضًال عن زیادة إمكانیات نقل 
  

 - انتهى -

 


