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  ١والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة الفنیة   :من جدول األعمال ٣٨البند رقم 

  Doc 6925 تنفیذ التنظیمات استنادًا إلى إرشادات الوثیقة
 )اتحاد النقل الجوي الدولي (اإلیاتا)(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
عملیات تدقیق متعددة من ِقبل مختلف سلطات الطیران  )FSTD(یواجه مشغلو أجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة 

المدني. وقد أدى عدم وجود اعتراف بعملیات تدقیق أجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة من ِقبل الدول التي یتّم 
  تشغیلها فیها إلى تكلیف الصناعة بمالیین الدوالرات وانخفاض كبیر في توافر أجهزة التدریب.

المجلـد محاكاة الطیران المستخدمة ألغراض التـدریب،  أجهزة تأهیل معاییردلیل اإلیكاو  نشرت، ٢٠٠٩في تموز/یولیو 
الــــدول ســــلطات الطیــــران المــــدني فــــي كافــــة ل وســــیلة لتــــوفیر، الطبعــــة الثالثــــة)، Doc 9625 الوثیقــــة( طــــائراتال -األول 

علــى  تــدریبال جهــزةأل أو متكــرراً  أولیــاً  تقییمــاً  أجــرت الدولــة التــي ِقبــل مــن صــدرت نتــائج التــدقیق التــي لقبــول األعضــاء
  .محاكاة هذهالطیران بال
 الوثیقة أساسعلى  محاكاةعلى الطیران بال تدریبال على أجهزة موافقةبال لالعتراف نظمال یزال تنفیذ ال ولیومنا هذا
Doc 9625 محاكاة.على الطیران بال تدریبال جهزةأل عملیات التقییم المتكررة استمرار مما أدى إلى محدودًا للغایة  

  .استعراض واعتماد القرار الوارد في المرفق الجمعیة العمومیة مدعوة إلى اإلجراء:

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

  هدف االستراتیجي للسالمة.بالالعمل هذه  ترتبط ورقة

اآلثار 
  المالیة:

، اســتنادًا إلــى اإلرشــادات محاكــاةعلــى الطیــران بال تــدریبال أجهــزة موافقــة علــىبال لالعتــراف إنشــاء نظــم
، )IPTC(یمكن أن تكون مدعومة من خـالل االتحـاد الـدولي لتـدریب الطیـارین ، Doc 9625 الوثیقةفي 

الجمعیــة و  )IFALPA(ویتــألف مــن اإلیاتــا واإلیكــاو، واالتحــاد الــدولي لرابطــات طیــاري الخطــوط الجویــة 
  للطیرانالملكیة 

 -المجلـــد األول محاكـــاة الطیــران المســـتخدمة ألغــراض التـــدریب،  أجهـــزة تأهیــل معـــاییر - Doc 9625 الوثیقــة  المراجع:
  الطبعة األولى)، (المروحیات -المجلد الثاني و ، )(الطبعة الثالثة طائراتال

   

                                                                 
  النسخ العربیة والصینیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة من هذه الورقة مقدمة من إیاتا.  ١
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  مقدمة - ١
یجري استخدامه لتدریب طاقم الطائرة واالختبار  محاكاةعلى الطیران بال تدریبفي الوقت الحالي، كل جهاز  ١- ١

والفحص یتطّلب التأهیل من ِقبل سلطات الطیران المدني التي لدیها صالحیة على مستخدمي أجهزة التدریب على الطیران 
ریب على بالمحاكاة . وتضیف هذه التقییمات المتكررة تكالیف وأعباء إداریة على سلطات الطیران المدني وعملیة أجهزة التد

الطیران بالمحاكاة، دون تحسین دقة أجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة. كما أنها تؤدي إلى فقدان فرص األعمال التجاریة 
  وتمنع االستخدام األمثل لقدرة أجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة المتاحة في جمیع أنحاء العالم.

، یمكن لكل سلطة طیران مدني استخدام معاییر مشتركة، وبالتالي ٩٦٢٥بإتباع اإلرشادات الواردة في الوثیقة  ٢- ١
  تحسین تبادل التأهیالت في حین تسمح، في الوقت ذاته، إدراج احتیاجات اداریة خاصة للدول.

تحسین سالمة وجودة وكفاءة الطیران التجاري من خالل االتحاد الدولي لتدریب الطیارین في هدفه وضع  ٣- ١
أن مجموعة مشتركة من تدریب الطیارین ومعاییر وعملیات اإلرشاد والتقییم لصالح هذه الصناعة في تطویر اتفاق دولي بش

  جمیع أنحاء العالم والتي قد تؤدي إلى أحكام اإلیكاو.
، كمبادرة اإلیكاو/اإلیاتا/االتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط االتحاد الدولي لتدریب الطیارینیهدف  ٤- ١

متاحًا أكثر، ودعم نمو  محاكاةعلى الطیران بال تدریبال أجهزة، إلى جعل التدریب على للطیرانكیة الجویة/الجمعیة المل
دراسة لتحلیل عبء التكلفة السنویة على شركات الطیران  ، أجرت اإلیاتا٢٠١٢الصناعة وتعزیز ممارسات التدریب. في عام 

وصناعة التدریب من التقییمات المتعددة ألجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة من ِقبل سلطات الطیران المدني. وأدى تقییم 
 ١٩١من الدول األعضاء الـ  ٦٤محاكي طیران كامل والتي یتّم تشغیلها حالیًا في  ١٢٧٤البیانات التي تّم جمعها والتي شملت 

ملیون دوالر أمریكي سنویًا. ولم  ٣٢في اإلیكاو إلى عبء في التكالیف المباشرة لصناعة التدریب على الطیران بمبلغ یقدر بـ 
  یشمل هذا التقدیر تكالیف الفرص التجاریة الضائعة وتكالیف موظفي سلطات الطیران المدني.

ن عدد قلیل من الدول، ما تزال مراكز التدریب التجاریة تُبّلغ عن بینما أدخلت بعض مبادئ االعتراف بی ٥- ١
تأهیًال زیادة عن التأهیالت في البالد التي یوجد فیها  ١١و ٥حاالت تخضع فیها بعض من محاكاة الطیران الكاملة إلى ما بین 

  محاكاة الطیران الكاملة.

  في تنظیمات الدولة 9625أنشطة تدعم تنفیذ مادة الوثیقة  - ٢
، ٢٠١٢المروحیات في كانون األول/دیسمبر  -، المجلد الثاني Doc 9625شرت الطبعة األولى من الوثیقة نَ  ١- ٢

  وبالمثل ستحتاج إلى جهود تنفیذ متضافرة.
تحت عنوان "تنفیذ اإلرشادات  ٢٠١٣أیار/مایو  ٦بیانًا رسمیًا في  من أجل تعزیز هذه الجهود، نشرت اإلیكاو ٢- ٢

الطائرات  -المجلد األول ، )Doc 9625(الوثیقة  في دلیل معاییر تأهیل أجهزة محاكاة الطیران المستخدمة ألغراض التدریب
 المروحیات". -والمجلد الثاني 

كاو، وسلطة الطیران المدني واإلیاتا، ومن محدثة من خالل جهد مشترك بین اإلی Doc 9625ستظل الوثیقة  ٣- ٢
  للمجلد األول. ٢٠١٤المتوقع أن یتّم نشر تعدیل في بدایة 

االتحاد الدولي لتدریب الطیارین من خالل مسارات عمل أجهزة التدریب لدیهم، سیستمر الشركاء األربعة في  ٤- ٢
الطیران المدني) في تعزیز التنفیذ العالمي للنظم  وسلطة االتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط الجویة(اإلیكاو/اإلیاتا/

 . Doc 9625بموجب اإلرشاد الوارد في الوثیقة  محاكاةعلى الطیران بال تدریبلالعتراف بالموافقة على جهاز ال
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  االستنتاجات - ٣
هیل المتفق ، المجلد األول (الطبعة الثالثة) والمجلد الثاني (الطبعة األولى) معاییر التأDoc 9625توفر الوثیقة  ١- ٣

  كأساس لالعتراف. محاكاةعلى الطیران بال تدریبعلیها دولیًا لكافة أجهزة ال
في إنشاء نظم لالعتراف بالموافقة على أجهزة التدریب على  Doc 9625یبقى استخدام إرشادات الوثیقة  ٢- ٣

بطيء جدًا من جانب الدول لوضع  الطیران بالمحاكاة   شرطًا واحدًا لالعتراف في جمیع أنحاء العالم، ولكن كان هناك تقدم
 مثل هذه األنظمة.

- - - - - - - - -  
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  المرفق

  للجمعیة العمومیة ٣٨الدورة الـاعتماده في مشروع قرار لیتّم 

  محاكاةعلى الطیران بال تدریبال أجهزةعلى  موافقة: االعتراف بال../٣٨القرار 

المجلد محاكاة الطیران المستخدمة ألغراض التدریب،  أجهزة تأهیل معاییردلیل  -  Doc 9625 وثیقة اإلیكاو نشرت في حین
 ،لقبول األخرىسلطات الدول وسیلة ل) لتوفیر (الطبعة األولى، المروحیات - المجلد الثانيو ) (الطبعة الثالثة، طائراتال - األول
على الطیران  تدریبالمتكررة لجهاز الاألولیة و  التقییمات التي أجرت التي تمنحها الدولة تقییمات متكررة، المؤهالتالقیام ب دون
  ؛محاكاةبال

 غیاب، یعّزز Doc 9625 الوثیقة المنصوص علیه فيتنسیق دولیًا لل متفق علیهاآلیة  أنه على الرغم من وجود وٕاذ تدرك
  لصناعة؛لدول ولل تكالیف مرتفعةتسّبب بالمتعددة وی محاكاة عملیات التقییمعلى الطیران بال تدریبال أجهزة االعتراف بمؤهالت

 محاكاة بناء علىعلى الطیران بال تدریبال أجهزةعلى  موافقةال لتعرف علىل تنفیذ نظم نحو بطیئاً  هناك تقدماً  أن وٕاذ تدرك
  ؛Doc 9625 الوثیقة في التوجیهات الواردة

  :فإن الجمعیة العمومیة
 محاكاة بناء علىعلى الطیران بال تدریبال أجهزةعلى  لالعتراف بالموافقة على وضع نظم الدول المتعاقدة تحث  - ١

  .Doc 9625 التوجیهات المتوفرة باستخدام الوثیقة
على  تدریبال أجهزةعلى  موافقةبال لالعتراف إنشاء نظم في لدول المتعاقدةل من المجلس مواصلة الدعم تطلب  - ٢

  و؛ محاكاةالطیران بال
على  تدریبال أجهزةعلى  موافقةبال لالعتراف إنشاء نظم في بعضها البعض مساعدةعلى  الدول المتعاقدة تحث  ٣

  .محاكاةالطیران بال
 

  –ى ــانته –


