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  رة العاشرة لشعبة اإلحصاءاتالدو
  ٢٧/١١/٢٠٠٩إلى  ٢٣/١١ مونتريال، من

  البيانات المتعلقة بالعاملين المدنيين المجازين  :من جدول األعمال ٩البند 

   الطيران العاملين فيجمع بيانات جديدة عن اجازات وتدريب 
  )ةالعام ةناورقة مقدمة من األم(

  الموجز
المجازين ألداء عمليات النقل الجوي المدني، بما  العامليننسبيا على  الطلب مع نمو الحركة الجوية، يزداد

ويعد من األمور الجوهرية مسألة تقدير المتطلبات الحالية والمستقبلية .  في ذلك مراقبة الحركة الجوية
قدة، وذلك الطيران المجازين في الخدمة الفعلية ولبناء قدرات التدريب في كل دولة متعا للعاملين في مجال

وبناء القدرات المؤسسية وما يتصل بها من مسائل  ،الرساء أسس العمل من أجل تخطيط الموارد البشرية
وقد يؤدي القصور في تحديد مقدار الفائض أو العجز المحتمل في .  التمويل وتدابير وضع السياسات

المالئمة في الوقت المناسب بغرض  أو في القدرات المؤسسية الى الحيلولة دون اتخاذ التدابير/و العاملين
وقد تؤثر أوجه القصور هذه بصورة سلبية .  معالجة هذه االختالالت في مجال الموارد البشرية والتدريب

  .على سالمة عمليات النقل الجوي
الطيران المدني المجازين المسجلين في  العاملين في مجاللتقييم  ٢٠٠٨في عام  أولي استقصاء أجريوقد 

  .وجرى اقتراح بجمع بيانات جديدة على أساس سنوي.  المتعاقدة ولتقييم قدرات التدريب المقابلةالدول 
   .٤في الفقرة  شعبةالالمعروض على اإلجراء يرد 

 المقدمة  -١

 ممـا أدى  ،أظهر النقل الجوي التجاري نمطا متصاعدا في نمو الحركـة  ٢٠٠٧و ٢٠٠٤في السنوات ما بين   ١-١
 .ن الناقلين الجويين الجدد الى السوق وبلوغ الطلب على الطائرات أعلى ذروة سـجلت علـى االطـالق   الى دخول العديد م

 والمـدربين علـى الطيـران   تالزم مع خطط تسليم الطائرات على مدى السنوات الخمس المقبلة، الطلب على الطيـارين  يو
من بين الموظفين اآلخرين المطلوبين،  ،ركة الجويةومراقبي الح) مهندسين وفنيين وميكانيكيين(الصيانة  والعاملين في مجال

ولن يؤدي القصور في تدريب موظفي طيران مجـازين اضـافيين فـي    .  متسارعاوهو طلب من المرجح أن يتخذ توجها 
الوقت المناسب فقط الى اعاقة نمو الحركة الجوية بل سيؤدي أيضا الى التأثير السلبي على سالمة عمليـات النقـل الجـوي    

 العدد المطلوب والعدد المتاح من العـاملين ، كان خطر الفجوة القائمة بين ٢٠٠٨وقبل أزمة النقل الجوي في عام .  ءتهاوكفا
 منتجـي ووفقا للطلبات المتـأخرة لـدى   .  من عوائق نمو الحركة الجوية المحتملة في بعض األقاليم اشكل واحدالمجازين ي
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طيـار جديـد    ٣٠٠٠٠خالل الخمس سنوات القادمة ويجب تدريب  تجارية رةطائ ٥٠٠٠الطائرات الرئيسيين، ينبغي تسليم 
أن يكون لديها قدرة التدريب الكافية دونما التنازل عـن معاييرهـا    في ؤسسات التدريبل التحدي أمام موهكذا يظ.  غيلهالتش

زال تعاني من التـدني فـي   وربما يخف الضغط مؤقتا حيث أن صناعة الطيران ال ت.  اإلجازةفي تدريب الطيارين ومنحهم 
رغم ذلك سينشأ التحدي عندما تتزامن موجات التقاعـد مـع الطلـب    .  نمو الحركة نتيجة تقلصات الطلب من جراء الركود

 .االضافي على الطيارين مثال، بسبب زيادة االسطول خالل االنتعاش القادم

ا مـن أجـل اسـتمرارية تحسـين     ممـا فـي وسـعه    نالموارد البشرية أن تبـذال  وتنمية يجب على ادارة  ٢-١
السالمة وتفادي حدوث فجوات في المهارات، مـع األخـذ فـي االعتبـار لترابطـات االمـداد والطلـب فيمـا يتعلـق          

ويعـد تقـدير المتطلبـات الحاليـة     .  المدنيين المجـازين علـى المسـتويات الوطنيـة واالقليميـة والعالميـة       بالعاملين
ولقدرات التـدريب فـي كـل دولـة متعاقـدة أمـرا ضـروريا الرسـاء قواعـد          ازين المج للعاملينوالمستقبلية بالنسبة 

ومـا يتصـل بهـا مـن تـدابير التمويـل        ،وبنـاء القـدرات المؤسسـية    ،أجل عملية تخطيط الموارد البشريةالعمل من 
  .السياساتو
 المدنيين المجازين العاملينالبيانات التي تجمعها االيكاو حاليا عن   -٢

  والموظفون األساطيل "D"النموذج   ١-٢
التجـاريون  والموظفون ـ النـاقلون الجويـون     األساطيلالحالي ـ   "D"في النموذج  يقوم الناقلون الجويون  ١-١-٢

وتشمل ابالغـات  .  على هؤالء الموظفين، وذلك الى جانب بيانات األساطيلنفقات الباالبالغ عن موظفي شركات الطيران و
ومن بـين  .  ي المائة من الحركة المنتظمة العالمية فيما يختص باألطنان الكيلومترية االيراديةف ٨٠الناقلين الجويين أكثر من 
باالبالغ عن عدد الطيارين أو الطيـارين المسـاعدين ومـوظفي صـيانة      ، يقوم الناقلون الجويونفئات الموظفين األخرى

  .الطائرات المجازين
من أجـل   ،على التوالي ،من الطيارين أو موظفي صيانة الطائرات ايقابلهوتستخدم البيانات عن األساطيل وما   ٢-١-٢

ويجـري أداء  .  تعزيزها على المستويات الوطنية واالقليميـة والعالميـة   ويتم ،ناقلب ، ناقلالموظفين/األساطيلحساب نسب 
ليميـين علـى آخـر    الموظفين االق/ت بواسطة تطبيق النسب الخاصة باألساطيلالطائراي صيانة وموظف الطيارينتقديرات 

فـان تطبيـق نسـبة    " D"وعلى ضوء تغطية االبالغ التمثيلية التي يقدمها النموذج .  البيانات المتاحة عن األساطيل االقليمية
  .٣-١-٣الموظفين قد أفرزت نتائج بارزة كما سيرد في الفقرة /األساطيل

  ب الموظفين الفنيينمراقبة السالمة الجوية ـ تأهيل وتدريالبرنامج العالمي لتدقيق   ٢-٢
االيكاو عملية تدقيق على نظام مراقبة سالمة الطيران المدني في الدول المتعاقدة كجزء من البرنـامج   تجري  ١-٢-٢

االيكاو استبيان نشاط الدولة في مجال الطيـران مـن أجـل    وتستخدم .  ١)USOAP(العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
ويشتمل االستبيان على أسئلة بشـأن  .  نفيذ الدول للعناصر الحرجة فيما يتعلق بنظام رقابة السالمةاجراء التقييم على فعالية ت

التي تصدر عن دولة االبالغ أو عن فيما يختص بفئات الرخص  إجازة العاملينتأهيل الموظفين الفنيين والتدريب فضال عن 
  .وعددها واعتماداتها حسب ما هو مطبقدولة أخرى 

                                                                    

  http://www2.icao.int/en/ssa/soa/usoap/Pages/default.aspxمن أجل الحصول على المعلومات العامة انظر الموقع  ١

http://www2.icao.int/en/ssa/soa/usoap/Pages/default.aspx
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االنتقال الى نهج تجميعي شامل لعمليات التدقيق ضمن برنـامج   ـ  ٦-٣٥دا الى قرار الجمعية العمومية استنا  ٢-٢-٢
الدول أن تقدم استبياناتها المستكملة عن نشاط الدولة في مجـال الطيـران   ، يتعين على االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
السـتبيانات   ٢٠٩في النموذج  ذات الصلة وترد المعلومات.  لتدقيق المعاددورة ا قبل اما قبل اجراء عملية التدقيق األولي أو

وبما أنه من المفترض أن تحافظ  الدول على تحـديث  .  ٢٠٠٥نشاط الدولة في مجال الطيران التي يجري جمعها منذ عام 
ورغم ذلك، وفيما .  نواتالمعلومات، فان هناك عمليات تحديث دورية للبيانات تجرى في نطاق فترة بين ثالث الى خمس س

هناك عائق حيث أن سنوات منشأ البيانات موزعة حسب عمليات التدقيق التـي تـم    ،يتعلق بأغراض تحليل البيانات المقارنة
  .اجراؤها

رغم ذلك يمكن لاليكاو استخدام معلومات التـدقيق  .  عن النتائجوتعتبر نتائج التدقيق سرية وال يمكن االبالغ   ٣-٢-٢
  .حكام السريةألاحترام  هناكداخليا اذا اقتضت الحاجة، طالما  ذات الصلة

  قاعدة بيانات جديدة مقترحة بشأن موظفي الطيران المجازين والتدريب  -٣

   ٢٠٠٨عام في الذي أجرته االيكاو  االستقصاء  ١-٣

المؤرخ  EC 7/27-08/47أولي بموجب كتاب المنظمة رقم  استقصاءشرعت األمانة العامة في اجراء   ١- ١-٣
، الذين توظفهم شركات الطيران المسجلة( ٢٠٠٨المدنية في عام  اإلجازات، من أجل تقييم األشخاص حاملي ٢٥/٦/٢٠٠٨

الى  ٢٠٠٩المخططة للفترة من  وتصوراتها المعتمدةفضال عن عدد مؤسسات التدريب  ،)أو الخاصة الهيئات الحكومية
  .نسخة من االستبيان )أ(ويرد بالتذييل .  ٢٠١٢

الفائض فيما يتعلق بموظفي الطيران المجازين ومرافق  وأهناك دراسة جارية من أجل تقييم احتماالت النقص   ٢- ١-٣
ائج تحسب االقتضاء بن ومدعمة ،االستقصاءاالقليمي والعالمي، باستخدام نتائج التدريب فضال عن القدرات على المستويين 
وكخطوة أولى، فان مجموع العينات الخاصة بالطيارين .  جرت مناقشتهما آنفا صادرة عن قاعدتي البيانات األخريين اللتين

دولة، فقد جرت مقارنته  ٨٢وأبلغت عنه  ٢٠٠٨الذي جرى عام  االستقصاءظفي الصيانة المجازين المأخوذة عن ووم
انظر الفقرة " (D"النموذج الموظفين بناء على ابالغات /المتعلقة بنفس المجموعات المستمدة من نسب األساطيلبالتقديرات 

٢- ١-٢.(  

٣-١-٣  لعـالم مقارنـة بتقـدير    حـول ا  طيار ٤٢١٠٠٠الذي أجري على حوالي  االستقصاءمجموع  ١ن الشكل يبي
 ٨٥ورغم أن حركة دول االبالغ تعادل .  الموظفين كما جرى شرحها/لألساطيلبناء على النسب االقليمية  طيار ٤٣٦٠٠٠

مجمـوع   ٢ويبـين الشـكل   .  لومترية االيرادية فانه من الواضح انعدام االبالغ في بعض األقاليمفي المائة من األطنان الكي
على مستوى العالم مقارنة بتقـدير  ) مهندسين وفنيين وميكانيكيين(من موظفي صيانة الطائرات  ٥٠٠٠٠٠لحوالي  استقصاء

وكما هـو الحـال بالنسـبة     .الموظفين/باألساطيل استنادا كذلك الى النسب االقليمية الخاصة ،من تلك المجموعة ٧٦٠ ٥٠٠
وهنـاك  .  التمثيلـي  االستقصاءكا الشمالية يعيق نتائج يفان انعدام االبالغ من الدول في جميع األقاليم ما عدا أمر ،للطيارين

 استقصـاء ي من موظفي صيانة الطائرات قد تم االبالغ عنهم في أمريكا الشمالية ف ٣٥٥٠٠٠تفاوت يتمثل في أن ما يقارب 
بناء على النسب االقليمية المعمول بها وهذا مؤشر الى توجه الناقلين الجـويين نحـو   فقط  ١١٣٠٠٠ بـمقارنة  ٢٠٠٨عام 

التي يتبـع   ،الوظائف الى شركات متخصصة العمرة وايالء هذه/ التصليح/االستعانة بالمصادر الخارجية في مجاالت الصيانة
  .ويالحظ نفس التفاوت بالنسبة للميكانيكيين األوروبيين.  عمليات في دول متعددةبعضها الى شركات الطيران ويؤدي 
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  ٢٠٠٨الطيارين ـ عالميا واقليميا، : ١الشكل رقم 

 

 

 ٢٠٠٨موظفو صيانة الطائرات ـ اقليميا وعالميا، : ٢الشكل رقم 
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.  االبـالغ  مسـتوى  ي نظرا لتـدني الخاص بمراقبي الحركة الجوية ذات تمثيل كاف االستقصاءال تعتبر نتائج   ٤-١-٣
دولة عن أن مقدمي خدمات المالحة الجوية فيها يوظفـون   ٦٢، أبلغت ٢٠٠٧الذي أجرته االيكاو عام  ٢االستقصاءوحسب 

في المائة منهم يعملون في مجال ادارة الحركة الجوية واالتصاالت والمالحة  ٢,٦٤ ،موظف ١٥٠٠٠٠ارب مجموعه ما يق
ي المائة يعملون في األرصاد وعمليات البحث واالنقاذ أو خدمات معلومات الطيـران بينمـا يعمـل    ف ٤,١٤و ،واالستطالع

 .في المائة المتبقين في وظائف أخرى ٤,٢٠

  نموذج ابالغ جديد  ٢-٣
هـذه   مثـل  اعتمادهـا أن تـوفر   وأموظفي الطيـران   إجازاتالتي تقوم باصدار  ،يمكن للهيئات الحكومية  ١-٢-٣

ة بعمليات تخطيط وتنمية الموارد البشرية أن تشـير  طوبوسع مؤسسات التدريب المرتب.  جالتها الحاليةالمعلومات حسب س
وبالتـالي، فـان   .  سـنوات  ٥الى المتطلبات الخاصة بالموظفين المدنيين المجازين والى قدرات التدريب المقابلة على مدى 

المحددة الخاصة بدولـة االبـالغ بـدال عـن حـاملي       إلجازاتاعملية جمع البيانات المقترحة تتبع طريقة السؤال عن عدد 
 ،انشاء قواعد بيانـات متوائمـة  ن االيكاو من سيمكّ اإلجازاتوعالوة على ذلك فان اتباع طريقة فئات .  المحددين اإلجازات

  ".D"وذج في االعتبار أن شركات الطيران تقدم ابالغاتها عن الطيارين وموظفي الصيانة مباشرة في النم األخذمع 
٢-٢-٣  عملية التعديالت كما هو مطلوب خالل مرحلـة   عليه موذج االبالغ الذي ستجرىنمشروع  )ب(ن التذييل يبي

ومن أجل دقة وموثوقية عملية ابالغ البيانات من الدول، ستتضمن تعليمات االبالغ الالزمـة تعـاريف خاصـة    .  االعتماد
  ).)ج(انظر التذييل ( اجازة العامليناو ـ لاليك ١بالفئات المستخدمة بناء على الملحق 

 الشعبة المعروض علىاإلجراء   -٤

ـ  لالجتماع الرابع عشر لفريق خ ١٤الشعبة مدعوة الى تأييد التوصية   ١-٤ ع براء االحصاءات الخاصة بعمليـة جم
ضال عن القدرات الواردة بموظفي الطيران المجازين ومرافق التدريب ف ية، باستخدام مشروع النموذج المعنيالبيانات السنو

  .الذي ستجرى عليه التعديالت كما هو مطلوب خالل مرحلة االعتماد )ب(في التذييل 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

                                                                    

ــام        ٢ ــة لع ــة الجوي ــدمات المالح ــدمي خ ــارات ولمق ــالي للمط ــع الم ــأن الوض ــر بش ــبة للتقري ــع   ٢٠٠٧بالنس ــر الموق انظ
http://www.icao.int/icao/en/ATB/Studies/FinancialSituation_Ans_2007.pdf 

http://www.icao.int/icao/en/ATB/Studies/FinancialSituation_Ans_2007.pdf
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II. TRAINING CAPACITY
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Air Traffic Controllers

 

A-2
REPORTING FORM ON LICENSED PERSONNEL REQUIREMENTS AND TRAINING CAPACITY (Contd.)

2011 2012

Training capacity
Training Types in Approved 

Training Courses

2007 2008 2009 2010

State: Contact Person: Tel.: E-mail: Fax:
I. LICENSED PERSONNEL REQUIREMENTS

2007

Mandatory 
retirement age Active on duty

 operators, air traffic service providers, maintenance 
and repair organizations, and training organizations,

Airline transport pilot license 
(Captains employed by airlines)

Airline transport pilot license (Co-
pilots employed by airlines)
Commercial pilot license (employed 
by an airline)

Commercial pilot license (not 
employed by an airline)

Flight Instructors Rating for the 
levels of PPL-CPL-IR-MPL***

Type Rating Instructor/Examiner

Licensed aircraft maintenance 
engineers/technicians
Air Traffic Controllers

Airline transport pilot license 
(Captains)
Airline transport pilot license (Co-
pilots)

Flight Instructors Rating for the 
levels of PPL-CPL-IR-MPL***

Licensed aircraft maintenance 
engineers/technicians
Air Traffic Controllers

*** PPL = Private Pilot License
*** CPL = Commercial Pilot License
*** IR = Instrument Rating
*** MPL = Multi-crew Pilot License

* Personnel employed by commercial air transport  
Category of personnel *

Projection of additional requirements**
**Must take into account the attrition rate and only the requirements due to fleet/traffic growth, for commercial air transport operations, maintenance and 

repair organizations, air traffic services provider of the reporting State

Personnel holding 
validated licenses 
issued by another 

State 

Personnel holding 
licenses/ratings 

issued by the 
reporting State or 
holding equivalent 

qualifications

       in the reporting State

REPORTING FORM ON LICENSED PERSONNEL REQUIREMENTS AND TRAINING CAPACITY
ATTACHMENT to State letter EC 7/27-08/47

2011 20122008 2009 2010
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APPENDIX B 

DRAFT AIR TRANSPORT REPORTING FORM 
AVIATION  PERSONNEL LICENSES AND TRAINING 

 State:…………………………………….…………. Contact person: ………………... 
Organization:………………………………………. 

   Tel.:…………………………………………………. Fax:……………………….……. 
E-mail:……………………………………………… 

   
     

I. Aviation Personnel Licenses 

Personnel Licenses by Category Number of 
licenses Mandatory retirement age 

Licenses issued by the reporting State Current year Current year Planned 
changes 

1. Pilot licenses       

1.1. Airline Transport Licenses (ATPL)       

1.2. Commercial Pilot Licenses (CPL)       

1.3. Multi-Crew Pilot License (MPL)    

1.4. 
Flight instructors and/or examiners 
(ATPL, CPL,MPL, Instrument Rating 
(IR)) 

      

2. Aircraft Maintenance Licenses 
(engineers/technicians/mechanics)       

3. Air Traffic Controller Licenses       

Validated licenses issued by another State        

4. Pilot licenses       

4.1. ATPL       

4.2. CPL       

4.3. MPL    

4.4. Flight instructors and/or examiners  
(ATPL, CPL, MPL, IR)       

5. Aircraft Maintenance Licenses 
(engineers/technicians/mechanics)       

6. Air Traffic Controller Licenses       
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II. Training Institutions and Capacity 

Training Institutions Number of certified training institutions 

Certified training institutions  Current year Planned 
changes* 

1. Pilot Licenses                                    
(rating for ATPL, CPL, MPL, IR)     

2. Aircraft Maintenance Licenses 
(engineers/technicians/mechanics)     

3. Air Traffic Controller Licenses 
    

Training Capacity 
Number of training population 

Current year Planned 
changes* 

Training population Students Graduates Graduates 

4. Pilots       

4.1. ATPL       

4.2. CPL       

4.3. MPL       

5. Aircraft maintenance personnel 
(engineers/technicians/mechanics)       

6. Air Traffic Controllers       

     *at the end of a 5-year period following the current year 
   

 

 

— — — — — — — —
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 )ج( التذييل

  ـ ١ت من الملحق مقتطفا
  إجازة العاملين المتعلقة بامتيازات حاملي اإلجازة

  إجازة الطيارين التجاريين
 ١- ٧-٢- ١الفقرة و ٦- ٢- ١  الفقرةو ٥- ٢-١الفقـــرة الشروط المنصوص عليها في  رهنا بمراعاة  ١-٢- ٤-٢

  :يلي امكتجاري الطيار الامتيازات حائز اجازة  يجب أن تكون، ١- ٢  والفقرة ٩- ٢-١والفقرة 
  .بفئة المركبة الهوائية المناسبةخاص الطيار الممارسة جميع امتيازات حائز اجازة   )أ

تستخدم في عمليات غير عمليات فئة مناسبة من المركبات الهوائية التي طائرة على أي ل االعمل قائد  )ب
  .النقل الجوي التجاري

معتمدة للتشغيل بطيار ال الهوائية المناسبة بفئة المركبةلنقل الجوي التجاري اطائرة ل االعمل قائد  )ج
  .واحد

 .التي يتطلب تشغيلها وجود طيار مساعد طيارا مساعدا على فئة المركبة الهوائية المناسبةالعمل   )د

وفقا لقواعد الطيران بالنسبة لفئة المنطاد ذي المحرك، أن يعمل طيارا على المنطاد ذي المحرك   )ه
  .اآللي

حصل على تعليم مزدوج في يكون قد  أن ، على حائز االجازةفي الطيران الليليقبل ممارسة االمتيازات   ٢-٢- ٤-٢
  .الطيران الليلي، يشمل االقالع والهبوط والمالحة على الفئة المناسبة من المركبات الهوائية

  إجازة طياري النقل الجوي
 ٩-٢-١و ١-٧-٢-١و ٦-٢-١و ٥-٢-١ اتالفقـر مراعـاة الشـروط المنصوص عليها في ارهنا ب  ١-٢-٦-٢
  :ما يلي، كطائرة – ةجويال وطخطالامتيازات حائز اجازة طيار  يجب أن تكون، ١-٢و

لطائرة من فئـة الطـائرات   تجاري الطيار الخاص والطيار الممارسة جميع امتيازات حائز اجازة   )أ
أن يكون حائزا علـى أهليـة   المناسبة، وفي حال اجازة لفئات الطائرات وطائرات االقالع الرأسي 

  .الطيران اآللي
في النقل الجوي التجاري على متن طائرة من الفئة المناسبة والمرخصة للتشغيل طائرة ل االعمل قائد  )ب

  .بأكثر من طيار واحد

سابقا اال على اجازة الطيار  طوط الجوية من فئة الطائرة لم يحظعندما يكون الحائز على اجازة طيار الخ  ٢-٢- ٦-٢
من طاقم متعدد األعضاء، يجب أن تقتصر امتيازات االجازة على عمليات الطاقم متعدد األعضاء ما لم يف حائزها 
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ويجب أن يعتمد على .  حسب ما هو مناسب ٣-٢- ٥-٢و ٢- ٢-٥- ٢و ) أ ١- ٢- ٥-٢بالشروط المبينة في الفقرات 
  .االجازة أي تحديد لالمتيازات

  إجازة طيار خاص
 ٩-٢-١ و ١-٧-٢-١ و ٦-٢-١ و ٥-٢-١تطبيق الشروط المنصوص عليها في الفقرات مع مراعاة   ١-٢-٣-٢
للفئـة   امسـاعد  اطـائرة أو طيـار  ل ادون مقابل، قائدبهي العمل، ولكن  خاصالطيار ال، فان امتيازات حائز اجازة ١-٢ و

  .المناسبة من المركبات الهوائية المشغلة في رحالت غير ايرادية
حصل على تعليم مزدوج في الطيران على حائز االجازة أن يكون قد يجب االمتيازات ليال،  قبل ممارسة  ٢-٢-٣-٢

  .الليلي بما في ذلك االقالع والهبوط والمالحة على الفئة المناسبة من المركبات الهوائية

  أهلية الطيران اآللي
ان امتيازات حائز ، ف١-٢و ٦-٢- ١و ٥-٢- ١ الفقراتمع مراعـاة الشروط المنصوص عليها في   ١-٢- ٧-٢

  .وفقا لقواعد الطيران اآلليهذه الفئة من الطائرات  هي قيادة لفئة المركبة الهوائية المحددةأهلية الطيران اآللي 

وفى ستمتعددة المحركات، يجب أن يكون حائز األهلية قد أ مركبات هوائية قبل ممارسة االمتيازات على  ٢-٢- ٧-٢
  .١- ١-٢- ١- ٧- ٢ الفقرةالمذكورة في  شروطال

على أكثـر مـن فئـة واحـدة مـن      المشتركة ألهلية الطيران اآللي  يمكن للطيارين ممارسة امتيازات الفئة —مالحظة 
  .المركبات الهوائية اذا كانوا قد أتموا مقتضيات كل فئة

  إجازة طيار ضمن طاقم متعدد األعضاء
 ٩-٢-١و ١-٧-٢-١و ٦-٢-١و ٥-٢-١مراعـاة الشـروط المنصوص عليها في الفقـرات  رهنا ب  ١-٢-٥-٢

  :ما يليك ضمن طاقم متعدد األعضاءطيار ة الامتيازات اجاز يجب أن تكون، ١-٢و
الخاص على متن فئة الطائرة، شريطة الوفاء بالشـروط  طيار الممارسة جميع امتيازات حائز اجازة   )أ 

  .٣-٣-٢ الواردة في الفقرة
 .لتي تقتضي طاقما متعدد األعضاءممارسة امتيازات أهلية الطيران اآللي في العمليات ا  )ب 

  .العمل طيارا مساعدا في طائرة يقتضي تشغيلها وجود طيار مساعد  )ج 
قبل ممارسة امتيازات أهلية الطيران اآللي في العمليات التي تقتضي طيارا واحـدا للطـائرة، يجـب أن      ٢-٢-٥-٢

قتضي طيارا واحدا والتي تجرى بالرجوع فقط الـى  يظهر حائز االجازة القدرة على العمل قائدا للطائرة في العمليات التي ت
  .بما يتماشى مع فئة الطائرة ٢-١-٧-٢العدادات وأن يفي بشروط المهارة المحددة في الفقرة 

قبل ممارسة امتيازات اجازة الطيار التجاري في عملية تقتضي طيارا واحدا للطائرة، يجب على حـائز    ٣-٢-٥-٢
  :يكون االجازة أن

ساعات على األقـل قائـدا    ١٠ساعة طيران قائدا لطائرة أو أن تتكون تلك المدة من  ٧٠قد أكمل   )أ
  .للطائرة وساعات الطيران االضافية الالزمة قائدا للطائرة تحت االشراف
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ساعات قائـدا لطـائرة    ١٠ساعة طيران عبر البالد كقائد طائرة، أو ما ال يقل عن  ٢٠قد أكمل   )ب
االشراف، تشمل رحلة طيران عبر البالد ال تقل مسـافتها عـن   ساعات قائدا لطائرة تحت  ١٠و

  .ينفذ خاللها عمليتي هبوط كاملتين في مطارين مختلفين) ميل بحري ٣٠٠(كيلومترا  ٥٤٠
-٢و  ٣-١-٤-٢و  ٢-١-٤-٢قد استوفى بشروط اجازة الطيار التجاري المحددة في الفقرات   )ج

  .بما يتماشى مع فئة الطائرة ٢-٣-٤-٢و)  أ١-١-١-٣-٤-٢باستثناء الفقرة ( ١-١-٣-٤
ضمن طاقم طيار عندما تمنح دولة متعاقدة امتيازات العمليات التي تحتاج الى طيار واحد لحائز اجازة ال — ١مالحظة 

متعدد األعضاء فيمكن توثيق االمتيازات عن طريق اعتماد االجازة المذكورة او من خالل اصدار اجازة الطيار التجاري 
  .ئرةلفئة الطا

 ٦٥لحائزي االجازة عندما يصل عمـرهم الـى    ١٠-١-٢تحد بعض امتيازات االجازة بموجب الفقرة  — ٢مالحظة 
 .عاما

  ـ انتهـى ـ




