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 األفراد ةمتعدد أطقمفي  الذين يعممون ينطيار ال اتإجاز  عنندوة  الموضوع:
 03/03/3102إلى  01، من نتريالوم

 ، لحضورخطتكم بشأن اأ(  اإلجراء المطلوب:
 2 ىذه الرسالة عمى النحو المطموب في الفقرة تعميمب( 

 تحية طيبة وبعد،

منظمـة ىا تعقدسـ، التـي ندوة إجازات الطيارين الذين يعممون في أطقم متعددة األفـرادلممشاركة في دعوتكم أتشـرف ب -0
 .مونتريالفي  03/03/3102إلى  01 ( منااليكاو) الدولي لطيران المدنيا

جــازات الطيــارين الــذين يعممــون فــي أطقــم متعــددة األفــرادو  -3 منــذ مــا يزيــد عمــى  اليكــاومــن نوعيــا ل اتإجــاز أول  يىــ ا 
شـــركات الطيـــران، وذلـــك فـــي  طـــرازالأىميـــة إلـــى  األولـــي التـــدريبتيـــدف إلـــى توجيـــو الطـــالب بسالســـة منـــذ  وىـــي. أربعـــين عامـــاً 

االيكـاو  تعيـدت، قبل سبع سنوات مشروعىذا ال بدأعندما و  .األطقم المتعددة األفرادلتدريب ممة المحاكاة المص   عمميات باستخدام
خـالل ، مـن المقـرر لـذلكمتابعـة وك. إجازات الطيارين الذين يعممون في أطقم متعددة األفـراد مفيومىذا مراجعة بلمجتمع الطيران 

؛ وحاالت النجاح في تطبيقو؛ في العالمالوضع القائم فيما يتعمق بتطبيق ىذا المفيوم المواضيع التالية لممناقشة:  طرحه الندوة ىذ
ىـذا بشـأن واإلرشـادات القائمـة االيكـاو  قواعـدحسـين يسـم  بت تحديد برنامج عمـل في المنشودةالنتيجة وتتمثل . القائمة والتحديات
فرصـة كبيـرة  الندوة أيضاً ستوفر . و يومالمف صحة إثباتيا بشأن تة التي أجر دراسالنتائج  االيكاو تقدمسخالل الندوة، و . الموضوع

شـــركات الطيـــران والمنظمـــات الدوليـــة ل التابعـــة يـــةوالمنظمـــات التدريبلســـمطات القائمـــة عمـــى وضـــع القواعـــد بـــين اتبـــادل الخبـــرات ل
إجــازات الخاصــة ب والناشــئةالحاليــة التــدريب بــرامج و أجيــزة تقــديم للمصــناعة  معرضــاً  النــدوة . وستشــملالجيــات المعنيــة األخــرىو 

 .الطيارين الذين يعممون في أطقم متعددة األفراد

وبمـا أن .  http://www.icao.int/meetings/mpl.عمـى الموقـع االلكترونـي:النـدوة بلمعمومـات المتعمقـة ا سـتتاح قريبـاً و  -2
أي منظمـة فـي دولـتكم عمـى ىذه المعمومات  تعميمم منكُيرجى جميور واسع النطاق، ة بالنسبة ليممضيع ستتناول مواىذه الندوة 

 .المشاركةبقد تكون ميتمة 

 وتفضموا سيادتكم بقبول فائق االحترام.
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 AN 12/50-13/36 رقم كتاب المنظمةبالمرفق 

  ندوة عن إجازات الطيارين الذين يعملون في أطقم متعددة األفراد
 ، كندامونتريالالمقر الرئيسي لاليكاو، 

 03/03/3102إلى  01من 

 ةشمناقوالمواضيع المطروحة للالمنشودة النتيجة 

 :المنشودةالنتيجة 

 الطيران: ليذا العنصر في شبكةالالزم عمل الد برنامج يتحد
 فـي األفـراد متعـددة أطقـم في يعممون الذين الطيارين إجازات يخص فيما بالسالمة لمتعمقةا المزايا تناول ( أ

 فـي الخمـلو  البشـري واألداء االضطرابات بعد الطبيعية األوضاع إلى العودة عمى التدريب مثل مجاالت
 الجوية؛ الحركة مراقبة مع االتصاالت

 ؛اومؤىالتي بالمحاكاة الطيران عمى التدريب أجيزة استخدام مراجعة ( ب
 أطقــم فــي يعممــون الــذين الطيــارين إجــازات لتحســين االيكــاو أحكــام تعــديل تتطمــب التــي المجــاالت تحديــد( ج

 .األفراد متعددة

 :مناقشةالمواضيع المطروحة لل
 :في العالم إجازات الطيارين الذين يعممون في أطقم متعددة األفرادمفيوم الوضع القائم فيما يتعمق بتطبيق تقييم  -0

 العالم؛في  نطاق التطبيقأ( 
 ؛ياتطبيقو  ىاواعتماد إجازات الطيارين الذين يعممون في أطقم متعددة األفرادإعداد ب( 

 ، مثل:تطبيقج( المسائل المتعمقة بال
 ؛التدريب مراحل مختمفل والمؤىالت والتدريب المدربين اختيار -أ

 ؛إلجازات الطيارين الذين يعممون في أطقم متعددة األفراد المرشحين واختيار فحص -ب 
 ؛وتقسيمو الطيرانعمى  التدريب جدول -ج 
 ؛المستخدمة والمعدات األدوات -د 

 المستخدمة.د( تقييم الكفاءة ونظم التصنيف ونظم إدارة التعمم 

 :إجازات الطيارين الذين يعممون في أطقم متعددة األفرادالقائمة فيما يخص تحديات الو  حاالت النجاح -3
 متعـددة أطقـم فـي الطيـارين إجـازات عمـى التـدريب عمـى يحصـموا لـم الـذين لمتـدربينا مع التدريب مقارنة ( أ

 ؛والمزايا التحديات ذلك في بما األفراد،
 إجــازات مجــال فــي الكفــاءة أســاس عمــى بــرامج جــريتُ  التــي المعتمــدة التــدريب مؤسســات خبــرات عــر  ( ب

 ؛األفراد متعددة أطقم في يعممون الذين الطيارين
 متعـــددة أطقـــم فـــي يعممـــون الـــذين الطيـــارين إجـــازات بـــرامج ألحـــد المنتســـبين نمشـــ ميال خبـــرات عـــر  ( ج

 ؛األفراد
 يا؛نجاح نسبةو  اومدتي المرتقبين لمخريجين األولية التش يمية التجربة تقييم ( د
المشــتركة فــي تطبيــق  لتحــديات التــي تواجييــا ســمطات الطيــران المــدني والمجــالس االستشــاريةامعالجــة  ( ه

الرقابــة عمــى  والتــي ُتجــري عمميــات، إجــازات الطيــارين الــذين يعممــون فــي أطقــم متعــددة األفــراد مفيــوم 
 عمى الكفاءة. ةقائمية التدريبالبرامج ال

 -ى ــانته -
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