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جميع الحقوق محفوظة .ال مجوز اسووتنسووا أء جزو م هذا المنشووور أو تخزينه في
نظام السووترجاع الوثائأ أو تياوله في أء شووك م األشووكا  ،ويوإ ن إ مكتوس سوولفا
م منظمة الطيراإ الميني اليولي.

التعديالت
تعل التعيي ت في م حأ كتالوج المنتجات والخيمات .ويمك االط ع لل

الكتالوج

وم حقه في موقع اإلمكاو لل اإلنترنت  .www.icao.intوالجيو أدناه مخصص لتسجي

مث هذه التعيي ت.
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التصويبات
الرقم

أدخل بواسطة

)(iii

التاريخ

أدخل بواسطة

تمهيد
للحي م انتشار فيروس الورونا والتبارات التبالي البيني وإغ ق أماك العم  ،أصبح م الصعب لل ألضاو طاق
نظ ار للقيود المفروضة ّ
مقصورة الرالاس نتمام البرنامج اإللزامي للتيريب السنوء
المتكرر ،وخصوصا ما يتعلأ منه بالتيريبات العملية والتيريبات بالمحاكاة الارتياو
ّ
معيات الطوارئ والمشارالة في التيريبات الجمالية .وحيث أإ ليم القيرة لل نتمام هذه الجوانب م التيريب المتكرر سيؤدء نل انقضاو
ص حية مؤه ت طاق مقصورة الرالاس (وإجازاته أمضا لني االنطباق) ،ينبغي الشروع في تطبيأ خطة للطوارئ.
مي
وللتخفيف م التحيمات التشغيلية المحتملة التي قي يواجهها المشغلوإ أثناو جائحة فيروس الورونا ،ينبغي لل اليولة النظر في خيارات ّ
ص حية مؤه ت طاق مقصورة الرالاس (وإجازاته لني االنطباق) وإتاحة وسائ وييلة تسمح للمشغلي وتوفير التيريب المتكرر باتباع العمليات
التنظيمية المعتمية لمنح اإلجازات .الذلك فإإ قيام المشغلي وتطوير ورامج لل اإلنترنت للتيريب المتكرر ممك أإ مخفف م حية التعطي في
التيريب التشغيلي ويتيح االنتقا بس سة نل ورامج التيريب المتكرر بصورتها المعتادة داخ القالات اليراسية (أء وجها لوجه) لني استئنافها.
"كتيب التيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس أثناو جائحة فيروس الورونا" ( )Doc 10148لتزويي اليو
وقي جرى العم لل نلياد وثيقة ُ
باإلرشادات المتعلقة بالتياوير المؤقتة التي ممك للمشغلي اتخا ها لتعيي ورامجها التيريبية المعتمية في ظ القيود المفروضة للحي م انتشار
الحي م التعطي
العيوى أثناو الجائحة .ويتضم ُ
الكتيب نرشادات ممك االستعانة وها في نلياد ورنامج لل اإلنترنت للتيريب المتكرر ،وهيف ّ
في دورات التيريب التشغيلي.
ومصنعي الطائرات ومؤسسات التيريب والمنظمات اليولية.
الكتيب بإسهامات مقيمة م خبراو م هيئات الطيراإ الميني والمشغلي
ُلي ُ
ّ
وقي أ ّ
الموسع م قب الزم و لجمع آراو وتعليقات الخبراو في المجا وأخذها في الحسباإ.
الكتيب ل ستعراض
كما خضع ُ
ّ

وتعرس اإلمكاو ل شكرها للمجمولة المعنية بس مة مقصورة الرالاس لإلسهامات التي قيمتها ،وللخبراو لل ما قيموه م دل ومشورة ومساهمة
الكتيب.
في نلياد هذا ُ

______________________
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المسرد
التعاريف
التدريب المعتمد — طاقم مقصور الر ا  .التيريب الذء مجرء وفقا لمناهج خاصة تعتميها نحيى اليو األلضاو وتشرف لليها ويجرء ،لني
االقتضاو ،في نطار منظمة تيريب معتمية.
المقي أو مسؤو التقيي وتحييي ما ن ا الاإ اليارس مستوفي شروط معيار الكفاوة المطلوبة في ظروف معينة ،م خ
التقييم .قيام المعل أو ّ
جمع األدلة م أنماط السلوك الملحوظ .ويجرء التقيي أثناو التيريس والتقيي .
عضو طاقم مقصور الر ا  .واحي م ألضاو الطاق يؤدء واجبات مسنيها نليه المشغ أو قائي الطائرة لتأمي س مة الرالاس ،ولكنه ال معم
ووصفه لضوا في طاق القيادة.
إدار التغيير .لملية رسمية إلدارة التغييرات داخ مؤسسة ما بأسلوس منتظ  ،بحيث يت مرالاة التغييرات التي قي تؤثر لل المخاطر المحيدة
واستراتيجيات تخفيف المخاطر قب تنفيذ هذه التغييرات.
مقيمه المحاضر شخصيا والذء قي مشم تيريبات جمالية وجلسات تعليمية تفاللية.
التدريب في قاعة دراسية .التيريب الذء ّ
عي م أبعاد األداو البشرء مستخيم م أج وضع توّقع موثوق به لألداو الناجح في العم  .وتظهر الكفاوة وتُرصي م خ
الكفاء ُ .ب ٌ
السلوك التي تقوم لل أساس اليرامة والمهارات والسلواليات ال زمة إلنجاز األنشطة أو المهام في ظروف محيدة.

أنماط

معيار الكفاء  .مستوى األداو الذء ُمعي مقبوال ليى تقيي ما ن ا الانت الكفاوة قي تحققت أم ال.
الظروف .ال ما ممك أإ مصف البيئة المحيدة المزمع نثبات األداو فيها.

التدريب القائم على الحاسو  .التيريب الذء مستني نل بعض الوسائ التعليمية الأجهزة الحاسوس واألجهزة اللوحية .وقي مشم التيريب القائ
مشغ الذاكرة الومضية) ،فض ل التيريب القائ لل شبكة
لل الحاسوس استخيام وسائط تخزي البيانات (مث األقراص الميمجة أو ِّّ
اإلنترنت (ويشار نل لك لادة بعبارة "التعلي اإللكتروني") والتعل ل ُبعي والتعل الرقمي (مث التعل االفتراضي والتعل باستخيام األلعاس).
مخرج الطوارئ .باس أو نافذة أو مخرج م أء نوع آخر (كفتحة في مقصورة القيادة أو مخرج في ي الطائرة المخروطي الشك ) ممك استخيامه
كنقطة خروج إلتاحة الفرصة القصوى إلخ و المقصورة خ فترة زمنية مناسبة.
معيات أو نظ الطائرات الذء مجرء خارج أء سياق محيد .ويمك استخيام المعيات المستبعية م
التدريب العملي .التيريب لل استخيام ّ
الخيمة أو غيرها م معيات التيريب التي تمّث معيات التشغي الفعلية والتي تعتبرها اليولة مقبولة ،و لك ألغراض هذا التيريب.
الخطر .حالة أو جس ُممك أإ ُمسبب أو ُمسه في حيوث واقعة أو حادث للطائرة.

المش ّغل .شخص أو منظمة أو مؤسسة تشارك أو تعرض المشارالة في تشغي الطائرة.
تخفيف وطأ المخاطر .لملية نضافة ضوابط دفالية أو وقائية أو تياوير للتعافي بغرض التقلي م شية و/أو م احتما حيوث العواقب
المتوقعة م أء خطر.
نظام إدار السالمة .نهج منظ إلدارة الس مة ،مشم الهياك التنظيمية والمساولة والمسؤوليات والسياسات واإلجراوات الضرورية.
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كُتيب اإلمكاو للتيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس أثناو جائحة فيروس الورونا

)(x

مخاطر السالمة .المستوى المتوقع لميى احتما حيوث العواقب أو النتائج المترتبة لل لام خطورة معي ومستوى شيتها.
التدريب بالمحاكا  .تيريب قائ لل سيناريو متكام السياق (نخ و طائرة ،لل سبي المثا ) حيث مطبأ طاق مقصورة الرالاس نجراوات
المشغ وما يرتبط وها م مسؤوليات تقع لل لاتأ الطاق فيما يتعلأ بالتعام مع حالة بعينها .ويجرء لك لادة في جهاز تيريب تمثيلي
ُ
قادر لل محاكاة الخصائص الم ئمة م حيث البيئة والمعيات (ومنها مث مقصورة الرالاس ،ومقصورة القيادة ،ومقصورة الشح  ،وأماك
استراحة الطاق  ،وما نل لك) ،أو مجرء لل مت طائرة حقيقية.
دولة المشغل .اليولة التي مقع فيها المقر الرئيسي أللما المشغ  ،أو مقر نقامته اليائ ن ا ل مك أللماله مقر رئيسي.

المختصرات واألسماء المختصر
AED
BLS
CBT
COVID-19
CPR
CRM
EMK
ELT
FAK
FRMS
LMS
PED
PPE
SARPs
SMS
UPK

جهاز خارجي آلي إلزالة الرجفاإ القلبي

اليل األساسي للحياة

التيريب القائ لل الحاسوس

مرض فيروس الورونا 2019
اإلنعاش القلبي الرئوء
ندارة موارد الطاق

المعيات الطبية للطوارئ

جهاز اإلرسا لتحييي موقع الطوارئ

حقيبة اإلسعافات األولية

ُنظ معالجة مخاطر اإلرهاق
نظام ندارة التعّل
جهاز نلكتروني محمو

معيات وقامة شخصية

القوالي والتوصيات اليولية

نظام ندارة الس مة

الحقيبة االحتياطية العمومية
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الفصل األول

مقدمة
1-1

لمحة عامة

ك مشغ ٍ
ملزم ووضع ورنامج تيريب معتمي م قب دولة المشغ والمواظبة لل تحييثه ،ويتعي لل ال شخص نكما هذا
1-1-1
ٌ
التيريب قب تعيينه لضوا في طاق مقصورة الرالاس وفقا للمتطلبات الواردة في الجزو األو "النق الجوء التجارء اليولي — الطائرات" م
الملحأ السادس "تشغي الطائرات" .الذلك فإإ القوالي والتوصيات اليولية الواردة في الملحأ السادس ُتلزم طاق مقصورة الرالاس بإتمام تيريب
متكرر.
سنوء ّ
ّ
للحي م انتشار فيروس الورونا ( )COVID-19والتبارات التبالي البيني وإغ ق أماك العم  ،أصبح م
2-1-1
نظ ار للقيود المفروضة ّ
الصعب لل ألضاو طاق مقصورة الرالاس نتمام البرنامج اإللزامي للتيريب السنوء
المتكرر ،وخصوصا ما يتعلأ منه بالتيريبات العملية
ّ
والتيريبات بالمحاكاة الارتياو معيات الطوارئ والمشارالة في التيريبات الجمالية .وحيث أإ ليم القيرة لل نتمام هذه الجوانب م التيريب
المتكرر سيؤدء نل انقضاو ص حية مؤه ت طاق مقصورة الرالاس (وإجازاته أمضا لني االنطباق) ،ينبغي الشروع في تطبيأ خطة للطوارئ.

 2-1الطوارئ المرتبطة بتدريب طاقم مقصور الر ا أثناء جائحة فيروس ورونا
1-2-1
دوإ ُّ
تمك
مؤه ته

ل يتحيد بعي األثر االجتمالي واالقتصادء لجائحة فيروس الورونا .وقي أسفرت الجائحة بالفع ل قيود وترتيبات بالغة حالت
العاملي في مجا الطيراإ ،ومنه حملة اإلجازات ،م نتمام التيريب والتقييمات الضرورية في الوقت المناسب لضماإ تجييي
وتصنيفاته وامتيازاته األخرى.

وللتخفيف م التحيمات التشغيلية المحتملة التي قي يواجهها المشغلوإ أثناو جائحة فيروس الورونا ،ينبغي لل اليولة النظر في
2-2-1
مي ص حية مؤه ت طاق مقصورة الرالاس (وإجازاته لني االنطباق) وإتاحة وسائ وييلة تسمح للمشغلي وتوفير التيريب المتكرر باتباع
خيارات ّ
العمليات التنظيمية المعتمية لمنح اإلجازات.
م حظة — ألغراض هذا اليلي ُ ،مقصي ولفظة "اليولة" دولة المشغ  ،ما ل ُمشر نل خ ف لك.

كذلك فإإ قيام المشغلي وتطوير ورامج لل اإلنترنت للتيريب المتكرر ممك أإ مخفف م حية التعطي في التيريب التشغيلي
3-2-1
ويتيح االنتقا بس سة نل ورامج التيريب المتكرر بصورتها المعتادة داخ القالات اليراسية (أء وجها لوجه) لني استئنافها.
4-2-1
األهياف التالية:
أ)

ونظ ار للظروف غير المتوقعة المرتبطة بالجائحة ،ينبغي لل اليو أإ تعم ل الثب مع المشغلي الوطنيي سعيا لتحقيأ
شية التبعات الناجمة ل
الحي م ّ
تقيم استجابة فورية للتخفيف م األثر االجتمالي واالقتصادء لجائحة فيروس الورونا و ّ
تعطي التيريب والتي تؤثر لل مؤه ت ألضاو طاق مقصورة الرالاس ،ما ينعكس ويوره لل تسلس العمليات؛

معيلة لتقيم اليورات
س) نتاحة وسائ وييلة ّ
تمك طاق مقصورة الرالاس م االمتثا لمتطلبات التيريب المتكرر والذلك أساليب ّ
التيريبية حت انقضاو مية نجراوات التخفيف أو حت استئناف اليورات التيريبية في القالات اليراسية بأماإ؛
ج) التأكي م أإ الافة نجراوات التخفيف تقوم لل أساس نهج ندارة مخاطر الس مة ،مما مضم معالجة مخاطر الس مة التي
تنشأ ل نجراوات التخفيف هذه.
1-1

كُتيب اإلمكاو للتيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس أثناو جائحة فيروس الورونا

1-2

3-1

النطاق الزمني إلجراءات التخفيف وطبيعتها المؤقتة

نجراوات التخفيف ،التي تشم اإللفاوات والسب البييلة التي تتيح لطاق مقصورة الرالاس االمتثا لمتطلبات التيريب المتكرر،
1-3-1
ينبغي لرضها ووضوح والتأكيي لل أنها مؤقتة .وتُشك هذه اإلجراوات وسيلة لتحقيأ التوازإ وي الحاجة نل التبالي البيني (وغيرها م التياوير
أو المقتضيات الوطنية الرامية نل نبطاو معي العيوى بفيروس الورونا) م جهة ،وسب ندارة مخاطر الس مة ال زمة الستمرار العمليات م
جهة أخرى .وبالتالي ينبغي لل اليولة تحييي تاريخ النتهاو العم بإجراوات التخفيف هذه ،بحيث مكوإ لزاما لل المشغ بعي اك التاريخ
استئناف التيريب بموجب ورنامج التيريب المعتمي مسبقا وسب تقيم التيريب المرتبطة به.
وينبغي لل اليولة أمضا تحييي النطاق الزمني إلجراوات التخفيف .ويسرء لك لل ألضاو طاق مقصورة الرالاس الذي يتعي
2-3-1
لليه نتمام التيريب المتكرر خ فترة تطبيأ نجراوات التخفيف التي حيدتها اليولة (أء طاق مقصورة الرالاس الذي تنتهي ص حية مؤه ته
خ تلك الفترة) ،وليس بعي تاريخ وقف العم بإجراوات التخفيف .وال مجوز لليولة التجاوز ل انقضاو ص حية مؤه ت طاق مقصورة الرالاس
بمجرد استئناف التيريب في نطار العودة نل العمليات المعتادة.
وال مجوز للمشغ استغ نجراوات التخفيف الذريعة لخفض محتوى مناهج دورات التيريب المتكرر المعتمي لطاق مقصورة
3-3-1
الرالاس .ويجوز تعيي وسيلة تقيم اليورة التيريبية امتثاال لضرورات التبالي البيني ،ولك ينبغي معالجة المحتوى الكام للتيريب أو تأجيله ليقوم
ك لضو م ألضاو طاق مقصورة الرالاس بإتمامه ونجاح في تاريخ الحأ (كالتيريبات العملية والتيريبات بالمحاكاة).
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مبادئ توجيهية بشأن استخدام التعلم الرقمي في تدريب طاقم مقصور الر ا

يتضم الكتاس اليورء "مبادئ توجيهية بشأإ استخيام التعل الرقمي في تيريب طاق مقصورة الرالاس" ( )Cir 356نرشادات بشأإ تصمي دورات
التعل الرقمي وإليادها واستخيامها في تيريب طاق مقصورة الرالاس .ويوِّّفر الكتاس اليورء أمضا مفاهي ومعلومات أساسية ل العمليات والموارد
َّ
المنظمة الرامية نل تلبية
المستخيمة في نلياد دورات التعل الرقمي .وترِّّالز هذه المبادئ التوجيهية لل التعل الرسمي ،وتحيييا لل اليورات
أهياف التعل المتصلة بالعم  .وينبغي استخيام هذا اليلي مصحوبا بالكتاس اليورء ( ،)Cir 356وتحيييا الفص األو منه ،بشأإ المستويات
المختلفة لتفال المستخيم فيما مخص التعل الرقمي وميى م ومته لتيريب طاق مقصورة الرالاس.

______________________

الفصل الثاني

التدريب المتكرر لطاقم مقصور الر ا
1-2

أحكام اإليكاو بشأن التدريب المتكرر لطاقم مقصور الر ا

تتضم وثيقة "دلي تيريب طاق مقصورة الرالاس لل شؤوإ الس مة" ( )Doc 10002نرشادات بشأإ محتوى التيريب األولي
1-1-2
والمتكرر لطاق مقصورة الرالاسُ .مجرى التيريب المتكرر سنويا وهيف الحفاظ لل قيرات طاق مقصورة الرالاس لني المستوى المطلوس و
والعم لل تعزيزها م خ سلسلة م التيريبات العملية والتيريبات بالمحاكاة واالختبارات وما نل لك ،فيما مخص لناصر التيريب العام
كاإلسعافات األولية ،نل جانب لناصر التيريب المرتبطة بك طراز م ط ارزات الطائرات التي ُاللف لضو طاق مقصورة الرالاس بالعم وها.
وقي ُمقيم التيريب أمضا بغرض تعريف طاق مقصورة الرالاس بالمتطلبات واإلجراوات والمعيات الجييية التي ت ندخالها منذ آخر تيريب .الذلك
فإإ التيريب المتكرر مضم احتفاظ طاق مقصورة الرالاس بالمستوى المطلوس م األداو ل طريأ ممارسة أغلب المهام والمهارات المرتبطة
وها.
وقي مختلف محتوى التيريب المتكرر بحسب المهام التي مجرء تناولها ووسائط التيريب المستخيمة والذلك المهارات التي ممك
2-1-2
تقييمها لل ميار دورة الاملة (كيورة ميتها  36شه ار مث ) .ويجب تناو محتوى التيريب المتكرر ضم اليورة التي تحيدها اليولة.
وينبغي نتمام التيريب المتكرر والتقييمات م خ التيريس داخ القالات اليراسية و/أو وواسطة التيريب القائ لل الحاسوس
3-1-2
( )CBTنل جانب التيريبات العملية والتيريبات بالمحاكاة ،و لك باالستعانة بجهاز تيريب تمثيلي قادر لل محاكاة الخصائص الم ئمة فيما
يتعلأ بالبيئة والمعيات ،أو قي مجرء التيريب لل مت طائرة حقيقية.
وينبغي أإ يتضم التيريب المتكرر العناصر التالية ،الحي أدن (انظر الفقرة  11-1في الوثيقة (:))Doc 10002

4-1-2
أ)

المخارج (نولها وليدها وأماكنها وطرق تشغيلها)؛

س)

الوسائ المسالية لإلخ و (المنزلقات ،القوارس المنزلقة ،قوارس النجاة ،الحبا  ،نلخ)؛
لك أماكنها وطرق تشغيلها؛

ج)

معيات الس مة والطوارئ ،ويشم

د)

نظ الطائرة ات الصلة بمهام طاق مقصورة الرالاس؛

ه)

اإلجراوات المعتادة وما يرتبط وها م تيريبات لملية و/أو تيريبات بالمحاكاة؛

و)

اإلجراوات غير المعتادة وإجراوات الطوارئ وما يرتبط وها م تيريبات لملية و/أو تيريبات بالمحاكاة؛

ز)

ندارة موارد الطاق ؛

ح)

التعام مع الرالاس والسيطرة لل التجمعات؛

ط)

أم الطيراإ؛

ء)

اإلسعافات األولية؛

ك)

البضائع الخطرة؛
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كُتيب اإلمكاو للتيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس أثناو جائحة فيروس الورونا
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)
م)

استعراض الحوادث و/أو الوقائع األخيرة المتعلقة بالمشغ ؛
التعرف لل حاالت اإلتجار بالبشر والتصيء لها.
ّ

ول وة لل
5-1-2
لمعالجة اإلرهاق.

المشغ توفير التيريب المتكرر لل نظام ندارة الس مة ( )SMSليمه ولل ما مطبقه م أساليب
لك ،ينبغي لل
ّ

ويتمث التحيء الرئيسي الذء يواجهه المشغلوإ أثناو جائحة فيروس الورونا في تلبية المتطلبات التي تقضي بأإ ُيت ّ طاق
6-1-2
مقصورة الرالاس التيريبات العملية والتيريبات بالمحاكاة مث العرض العملي لطريقة استخيام معيات الطوارئ والمشارالة في التيريبات الجمالية،
لل النحو المبي في الفقرة  .3-1-2الذلك فإإ التبارات التبالي البيني أدت نل وجود صعوبة في التيريس داخ القالات اليراسية .الما أإ
األوامر التي أصيرتها الحكومات بشأإ الصحة العامة قي تؤدء نل اإلغ ق التام لمنشآت التيريب .أو ربما تظ المنشآت مفتوحة في بعض
اليو  ،ولك قي مستحي لل طاق مقصورة الرالاس االنتقا نل منشآت التيريب التابعة للمشغ بسبب القيود المفروضة لل السفر ،بما في
لك تلك المفروضة لل الرح ت الياخلية ولل االنتقا وي الميإ بأء وسيلة مواص ت.

2-2

السبل البديلة لتوفير التدريب

استجابة للتحيمات التشغيلية المستمرة أثناو جائحة فيروس الورونا ،قي مقترح المشغ نلياد ورنامج لل اإلنترنت للتيريب المتكرر
1-2-2
وهيف الحي م التعطي فيما مخص التيريب التشغيلي .وينبغي لل المشغ تصمي وحيات تيريب جييية لل اإلنترنت ،بحيث ممك استخيامها
مرفقة بالوحيات اإللزامية الحالية في التيريب القائ لل الحاسوس.
وفي نطار ورنامج التيريب المتكرر لل اإلنترنت ،ممك للمشغ تناو تلك الجوانب م ورنامج التيريب التي مجرء تيريسها
2-2-2
في المعتاد في صورة محاضرات داخ القالات اليراسية .الذلك ممك االستعانة بالمنصات التفاللية (كالنيوات لل اإلنترنت) لتناو الموضولات
التي تتطلب في المعتاد مناقشة جمالية وجلسات لطرح األسئلة واألجوبة .ويمك لبرنامج التيريب المتكرر لل اإلنترنت أإ يتطرق أمضا نل
الجوانب النظرية المتعلقة بالمعيات واإلجراوات .ولك ينبغي تأجي التيريبات العملية والتيريبات بالمحاكاة المرتبطة ونوا ٍح معينة في المعيات أو
اإلجراوات (كفتح باس الطائرة فعليا لل أرض الواقع) حت انتهاو نجراوات التخفيف أو حت ممك استئناف التيريب في القالات اليراسية
بأماإ.
ويتعي لل ال مشغ الحصو لل موافقة فردمة م اليولة لل ورنامج التيريب المتكرر لل اإلنترنت ،ن سيسالي لك
3-2-2
الحي م األلياد المتراكمة م أفراد طاق مقصورة الرالاس المتضرري م نجراوات التخفيف .وفي سياق لملية الموافقة ،ينبغي لل اليولة
لل
ّ
التأكي م قيام المشغ بإلياد وحيات تضم مستوى متسقا م التيريب في جميع مجاالت التيريب المتكرر (مث نجراوات الس مة والطوارئ،
البضائع الخطرة ،أم الطيراإ) .وهذا النهج م شأنه أإ يتيح االنتقا بس سة نل ورامج التيريب في القالات اليراسية ليى العودة نل األوضاع
المعتادة لقب انتهاو الجائحة.

3-2

تقييمات طاقم مقصور الر ا

ينبغي لل المشغ أإ ُيلحأ وبرنامج التيريب المتكرر لل اإلنترنت ألضاو طاق مقصورة الرالاس الذي يتعذر لليه حضور
1-3-2
تقرها اليولة.
التيريب السنوء المتكرر والذي ستُجيد ص حية مؤه ته (أو نجازاته لني االنطباق) لفترة زمنية محيدة ّ
وينبغي لل المشغ أإ مضع خطة تتيح لطاق مقصورة الرالاس استكما وحيات التيريب اإللزامية لل اإلنترنت .وينبغي أإ
2-3-2
تحيد الخطة تاريخ ويو التنفيذ وأإ تسرد الوحيات اليراسية التي سيجرء نط قها وتواريخ اإلط ق بالنسبة لمختلف أجزاو التيريب .الما ينبغي
لل المشغ نتاحة الوحيات لل منصة لل اإلنترنت ،لل النحو المبي في الخطة ،وإو غ جميع ألضاو طاق مقصورة الرالاس المتضرري
بضرورة نتمامه للوحيات التيريبية والزم المحيد لذلك.

الفص الثاني – التيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس
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وينبغي لل المشغ رصي نتمام ال وحية تيريبية والتأكي م قيام ال واحي م ألضاو طاق مقصورة الرالاس المكلفي بالتيريب
4-3-2
بإتمام الوحية التيريبية في اإلطار الزمني المحيد .الما ينبغي أإ يتوافأ اإلطار الزمني إلتمام الوحية التيريبية مع مية ص حية مؤه ت لضو
طاق مقصورة الرالاس (وص حية نجازاته لني االنطباق) .وينبغي أمضا توثيأ نتمامه للوحيات التيريبية وتحييث سج ته وفقا لذلك.
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اعتبا ارت ينبغي على المشغل مراعاتها

لني النظر في االلتماد لل ورنامج لل اإلنترنت للتيريب المتكرر الوسيلة وييلة لتوفير التيريب ،ينبغي لل المشغ مرالاة النواحي التالية:
أ)

نجراو تقييمات لمخاطر الس مة وتحييي سب التخفيف م هذه المخاطر م خ العمليات المعتمية الواردة في نظام اليولة
إلدارة الس مة ،وهيف تعزيز موافقة اليولة لل التعيي ت المطلوبة/السب البييلة ل متثا للمتطلبات؛

أكي م احتفاظ طاق
س) نجراو تحلي
مفص ل حتياجات م حيث التيريب الي تستعرضه اليولة ،في نطار لملية الموافقة ،للت ّ
ّ
مقصورة الرالاس بالمستوى المطلوس م المعرفة؛
ج) تقيي نمكانيات منصة التعّل الرقمي م حيث توفير البيانات واآلراو والتعليقات لقياس ميى الفاوة المحاضر ومهارات ألضاو
طاق مقصورة الرالاس وجودة البرنامج التيريبي؛
د)

تكليف ُم ّقي مؤه تأهي م ئما بالتحقأ م نتمام الوحيات التيريبية (ليى استكما طاق مقصورة الرالاس للتيريب المتكرر
ظ اإلدارة وإصيار المؤه ت.
والتقييمات ونجاح) واستكما الوثائأ ات الصلة ألغراض تحييث سج ت التيريب وسج ت ُن ُ
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اعتبارات ينبغي على الدولة مراعاتها

لني تقيي اقتراح المشغ باستخيام ورنامج لل اإلنترنت للتيريب المتكرر الوسيلة وييلة لتقيم التيريب ،ينبغي لل اليولة أإ تأخذ النواحي
التالية في التبارها:
أ)

الموافقة لل محتوى التيريب ولل نتاحته لل اإلنترنت؛

س) ميى خبرة المشغ في مجا التعّل الرقمي (بما في لك المهارات التكنولوجية التي يتمتع وها طاق مقصورة الرالاس)؛
ج) تكليف أفراد الطاق باستكما الوحيات التيريبية؛
د)

نتمام الوحيات التيريبية وتحييي وسيلة لتتبع نتمامها؛

للتأكي م فه ألضاو الطاق
ه) استخيام المشغ للتقييمات المتيرجة (كاالختبارات القصيرة) لل أساس محتوى الوحيات التيريبية ّ
لها؛
و)

أساليب التقيي (التقيي داخ القالات اليراسية تحت نشراف المراقبي أو التقيي لل اإلنترنت دوإ نشراف في ظروف اإلغ ق
العام)؛

ز)

لملية التوثيأ (كيف ،مت  ،أي  ،وسائ التتبع ،مي تاريخ انقضاو الص حية)؛

ح) نمكانية وصو طاق مقصورة الرالاس نل اإلنترنت وجهاز حاسوس؛
ط) سهولة اليخو نل وحيات التيريب م خ

نظام ندارة التعّل ليى المشغ ؛

ء) الزم المخصص إلتمام طاق مقصورة الرالاس للتيريب (كتخصيص أسبولي مث إلتمام  10وحيات تيريبية و/أو منح أمام
نجازة م العم بما يوازء أمام نجراو التيريب)؛
ك) نجراو التقييمات للتأكي م فه طاق مقصورة الرالاس م خ
واألجوبة ل وحيات التيريب؛
)

الوحيات التيريبية و/أو النيوات لل اإلنترنت لطرح األسئلة

أقرتها بالفع ) مث بالنسبة لليو التي ممك تناو محتوى التيريب
منظومة المشغ للتيريب المتكرر (والتي ربما تكوإ اليولة قي ّ
المتكرر فيها في نطار دورة ميتها  24أو  36شه ار؛

كُتيب اإلمكاو للتيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس أثناو جائحة فيروس الورونا
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م)

التقييمات الموثّقة التي مجريها المشغ لمخاطر الس مة وما يرتبط وها م سب التخفيف م هذه المخاطر.
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تعديل البرنامج التقليدي للتدريب أثناء جائحة فيروس ورونا

في النهج التقلييء للتيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس ،مجرء في المعتاد تناو الجوانب النظرية في صورة محاضرات يلقيها
1-6-2
ظ
المحاضر في وجود المتيربي شخصيا ،ألنها تتضم في المقام األو معلومات نظرية ال تستلزم م أفراد الطاق استخيام معيات أو ُن ُ
الطائرات وال تطبيأ نجراوات المشغ  .ويمك تناو بعض هذه الجوانب النظرية ل طريأ التيريب القائ لل الحاسوس .أما التيريب المرتبط
باإلجراوات غير العادمة وإجراوات الطوارئ ،ومعيات ونظ الطائرات ات الصلة بالس مة والطوارئ فيجرء تيريسها في نطار هذا النهج بااللتماد
لل التيريبات العملية والتيريبات بالمحاكاة ،ن أإ مث هذه التيريبات تتيح مستوى مقبوال م الخبرة العملية تضاهي مما ممك توقعه لل أرض
الواقع.
وفي ظ جائحة فيروس الورونا ،فإإ جميع الجوانب النظرية التي مجرء في المعتاد تناولها داخ القالات اليراسية وم خ
2-6-2
التعل القائ لل الحاسوس ممك تيريسها في نطار ورنامج لل اإلنترنت للتيريب المتكرر .وفي ال وحية م الوحيات التيريبية لل اإلنترنت،
ينبغي لل المشغ أإ مستخيم مقاطع فيييو أو تكنولوجيا الواقع االفتراضي لعرض التطبيأ العملي للمهارات واإلجراوات واستخيام المعيات
ونظ الطائرات (كاإلجراوات لني انخفاض الضغط ،واستخيام األوالسجي ) لتعزيز االحتفاظ بالمعلومة .الذلك ينبغي للتيريب لل اإلنترنت أإ
يتضم تقييمات متيرجة الصعوبة (كاالختبارات القصيرة) وجلسات للمراجعة (كالنيوات لل اإلنترنت) للوقوف لل مقيار فه طاق مقصورة
الرالاس لمحتوى التيريب .وسيتعي تأجي التيريبات العملية والتيريبات بالمحاكاة ،التي تشك جزوا رئيسيا م ورنامج التيريب المتكرر الذء
مقيمه المشغ لطاق مقصورة الرالاس ،لل النحو المبي في الفقرة .2-2
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محتوى برنامج التدريب المتكرر على اإلنترنت

معتمي محتوى التيريب المتكرر (انظر الفقرة  )4-1-2لل الموضولات المسرودة في الوثيقة  .Doc 10002وتتضم قائمة
1-7-2
الموضولات سلسلة م الجوان ب النظرية التي مجوز للمشغ أإ ينقلها نل ورنامج التيريب لل اإلنترنت الي يتسن لطاق مقصورة الرالاس
استكمالها في ظ نجراوات التخفيف .وينبغي لل المشغ أإ مضم قيام الطاق بإتمام التيريبات العملية والتيريبات بالمحاكاة ،بحك طبيعتها
الحرجة ،في أقرس وقت ممك بمجرد انقضاو نجراوات التخفيف أو مت أمك استئناف التيريب في القالات اليراسية .أما لناصر التيريب
األخرى ،التي تُعي أق أهمية ،فم الممك تناولها خ اليورة القادمة للتيريب المتكرر.
معرض الجيو  1-2أدناه المحتوى
المفص لبرنامج التيريب المتكرر لل اإلنترنت الذء مقيمه المشغ  .وباستطالة المشغلي
2-7-2
ّ
االستعانة وهذا الجيو المثا لتعيي ورامجه للتيريب المتكرر الي ممك استكمالها افتراضيا بشك مؤقت في الوقت الحالي .ويجب لل اليولة
أإ توافأ لل أء تغييرات تط أر لل البرنامج التيريبي للمشغ  ،والوي لمحتوى البرنامج أإ يتوافأ مع اللوائح التنظيمية الوطنية .الما ممك لليو
أإ تستخيم هذا الجيو لني استعراض التعيي ت المقترحة لل البرنامج المعتمي للتيريب المتكرر الذء مقيمه المشغ لضماإ الونه وافيا.
ويتضم الجيو معلومات ل الجوانب التالية:
أ)

لناصر التيريب المتكرر التي ينبغي لل المشغ أإ يتناولها في ورنامجه التيريبي ،وفقا لما جاو في الوثيقة Doc 10002؛

س) الجوانب النظرية التي ممك تناولها في ورنامج التيريب المتكرر لل اإلنترنت؛
ج) العناصر الحرجة (كالتيريبات العملية والتيريبات بالمحاكاة ،المؤجلة ليوالي الجائحة) والتي يتعي لل ألضاو الطاق المتضرري
استكمالها بمجرد انقضاو نجراوات التخفيف أو مت أمك استئناف التيريب في القالات اليراسية بأماإ؛
د)

العناصر األخرى (األق أهمية) الممك تناولها خ

اليورة القادمة للتيريب المتكرر.

الفص الثاني – التيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس
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الجدول  1-2محتوى برنامج التدريب المتكرر على اإلنترنت

موضولات
التيريب المتكرر
المخارج

الجوانب النظرية في ورنامج التيريب
المتكرر لل اإلنترنت


اختبارات أوواس الطائرة قب
الطيراإ



نجراوات تمكي وتعطي أوواس
الطائرة



نجراو فتح وإغ ق أوواس الطائرة
في ظروف التشغي المعتاد



تشغي أوواس الطائرة في حاالت
الطوارئ



المخارج القاولة وغير القاولة
ل ستخيام

العناصر الحرجة التي يتعي استكمالها
ليى انتهاو نجراوات التخفيف

العناصر األخرى المؤجلة
لليورة القادمة للتيريب المتكرر

 التيريب العملي لل فتح وإغ ق
باس الطائرة (في الوضع العادء
ووضع الطوارئ)

ال توجي/جميع العناصر حرجة

 التيريب العملي لل نجراوات
تمكي وتعطي الوضع اآللي
ألوواس الطائرة ،لني االنطباق

م حظة — بالنسبة لجميع
مشغلها طاق
ط ارزات الطائرات التي ّ
مقصورة الرالاس.
الوسائ المسالية
لإلخ و



المنزلقات والقوارس المنزلقة حسب
االنطباق بالنسبة لطراز الطائرة

 التيريبات العملية لل استخيام
الوسائ المسالية لإلخ و



قوارس النجاة التي تتضم معيات
اإلنقا

م حظة — مجوز تناو هذه
العناصر في موضوع اإلخ و.



حب اإلنقا

ال توجي/جميع العناصر حرجة

م حظة — ممك تناو هذه
العناصر في موضوع اإلخ و.
معيات الس مة
والطوارئ



اختبارات الس مة/اختبارات
المعيات قب الطيراإ



التيريب العملي لل معيات
األكسجي المحمولة



تحييي أماك معيات الطوارئ
واستخيامها:
 سترات النجاة
 معيات األكسجي (حاوية
أكسجي محمولة ،أقنعة
الرالاس ،قناع لتغطية الام
الوجه ،قناع األكسجي في
مقصورة القيادة)



التيريب العملي لل نظام اإلمياد
باألكسجي في مقصورة القيادة





التيريب العملي لل ارتياو سترة
النجاة



تمييي حزام األماإ



بطاقة تعليمات الس مة
للرالاس

 التيريب العملي لل استخراج
معيات نطفاو الحريأ والمعيات
الواقية



الفأس أو العتلة



معيات الطوارئ
مقالي األماإ المخصصة
لألطفا

 معيات الشرح العملي
لقوالي الس مة

كُتيب اإلمكاو للتيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس أثناو جائحة فيروس الورونا
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موضولات
التيريب المتكرر

ظ الطائرة
ُن ُ
المرتبطة بمهام
طاق مقصورة
الرالاس

الجوانب النظرية في ورنامج التيريب
المتكرر لل اإلنترنت

العناصر الحرجة التي يتعي استكمالها
ليى انتهاو نجراوات التخفيف

 معيات التنفس المحمولة
 طفامة حريأ محمولة
 معيات احتواو الحريأ
 معيات نط ق نشارات
االستغاثة النارية
 معيات النجاة (بما في لك
أدوات اإلنقا /النجاة/أء
معيات نضافية تناسب البيئة
المحتملة الم بس لألقالي
القطبية)
م حظة — ممك تناو موضوع
المعيات في نطار موضولات الحاالت
العادمة وحاالت الطوارئ (كالحريأ،
وانخفاض الضغط ،واإلخ و)

م حظة — مجوز تناو موضوع
المعيات في نطار موضولات الحاالت
العادمة وحاالت الطوارئ (كالحريأ،
وانخفاض الضغط ،واإلخ و)



أنوار الطوارئ

 نظام اإلنذار في حاالت اإلخ و
ظ اإلمياد باألكسجي (في
ُ ن ُ
مقصورتي الرالاس والقيادة)
ظ نخماد الحرائأ واإلطفاو
ُ ن ُ
(كاشفات اليخاإ)

اإلجراوات المعتادة
وما يرتبط وها م
تيريبات لملية
و/أو تيريبات
بالمحاكاة




نجراوات الس مة أثناو الطيراإ



اإلجراوات أثناو االضطراس



أحزمة األماإ



حزام المقعي

 مصباح ييوء للطوارئ
 مكبر صوت
 أجهزة اإلرسا لتحييي
موقع الطوارئ (جهاز
نرسا آلي محمو و/أو
جهاز نرسا للنجاة)
 معيات نرسا اإلشارة
(كالمراما)

ظ
 التيريب العملي لل تشغي ُن ُ
اإلمياد باألكسجي في مقصورة
الرالاس
م حظة — ممك تناو موضوع
ظ ضم موضوع "تعط قيرة طاق
الن ُ
ُ
مقصورة القيادة"

م حظة — ممك تناو
موضولي أنوار الطوارئ ونظام اإلنذار
في حاالت اإلخ و ضم التيريب لل
اإلخ و بالمحاكاة
نجراوات تأمي مقصورة الرالاس
وتخزي األمتعة المحمولة

العناصر األخرى المؤجلة
لليورة القادمة للتيريب المتكرر

ظ تكييف الهواو
ُ ن ُ
والتهوية والضغط
ظ االتصاالت ولوحات
ُ ن ُ
اإلشارات المرتبطة وها


لوحات التحك

ظ الكهرباو
ُ ن ُ
ظ اإلنارة (الياخلية
ُ ن ُ
والخارجية)
ظ المياه والمخلفات
ُ ن ُ



التيريب بالمحاكاة لل اتخا
وضع الجلوس السلي اآلم في
مقعي طاق مقصورة الرالاس أثناو
اإلق ع والهبوط

م حظة — ممك تناو موضوع
وضع الجلوس السلي اآلم ضم
التيريبات بالمحاكاة لل اإلخ و.

 التيريب بالمحاكاة لل
نلقاو المعلومات قب
الطيراإ
 التيريب العملي لل
التحقأ م س مة
المعيات التشغيلية
 التيريب العملي لل

الفص الثاني – التيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس
الجوانب النظرية في ورنامج التيريب
المتكرر لل اإلنترنت

موضولات
التيريب المتكرر
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العناصر الحرجة التي يتعي استكمالها
ليى انتهاو نجراوات التخفيف

العناصر األخرى المؤجلة
لليورة القادمة للتيريب المتكرر
تأمي المعيات في مطبخ
الطائرة


التيريب بالمحاكاة لل
تأمي مقصورة الرالاس



التيريب بالمحاكاة لل
نلقاو اإلل نات الموجهة
نل الرالاس



التيريب بالمحاكاة لل
نط ع الرالاس لل
المعلومات



التيريب العملي لل
استخيام أحزمة األماإ
وأحزمة المقعي في
مقصورة الرالاس



التيريب بالمحاكاة لل
نجراو لرض لملي
لقوالي الس مة



التيريب بالمحاكاة لل
نجراوات اليخو نل
مقصورة القيادة

م حظة — ممك تناو
موضوع استخيام أحزمة
األماإ وأحزمة المقعي في
مقصورة الرالاس في نطار
التيريب لل اإلخ و
بالمحاكاة.
نطفاو الحرائأ



نجراوات نطفاو الحرائأ



نجراوات نطفاو حرائأ بطاريات
الليثيوم



معيات احتواو الحرائأ



تقنيات نطفاو الحرائأ م الفئتي
(أ) و(س)

 التيريب العملي لل استخراج
وتشغي معيات نطفاو الحرائأ
والمعيات الواقية

 تمري حي لل نطفاو
ّ
الحرائأ باستخيام معيات
اإلطفاو

 التيريب بالمحاكاة لل تمري
نطفاو الحرائأ

م حظة — وفقا لبرنامج
التيريب المعتمي أو حسب
اشتراطات اليولة (مث ال
 24أو  36شه ار)

كُتيب اإلمكاو للتيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس أثناو جائحة فيروس الورونا
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الجوانب النظرية في ورنامج التيريب
المتكرر لل اإلنترنت

موضولات
التيريب المتكرر

حاالت تصالي
اليخاإ

العناصر الحرجة التي يتعي استكمالها
ليى انتهاو نجراوات التخفيف

العناصر األخرى المؤجلة
لليورة القادمة للتيريب المتكرر

استخيام طفامة الحريأ المحمولة

يت تضمي هذا الموضوع في نيوة لل
اإلنترنت ل دراسة حالة ،في نطار
تناو موضوع نطفاو الحرائأ

ال ينطبأ/ت تناو الموضوع الام
لل اإلنترنت

ال ينطبأ/ت تناو الموضوع
كام لل اإلنترنت

انخفاض الضغط



اإلجراوات لني انخفاض الضغط
والسيناريوهات في تلك الحالة

 التيريب العملي لل معيات
األكسجي المحمولة

ال توجي/جميع العناصر حرجة

لمليات اإلخ و
و ار ولل
المسطحات المائية



نجراوات الهبوط االضطرارء
المتوقع



سيناريوهات الهبوط لل الماو



سب التعام مع الرالاس والسيطرة
لل التجمعات وإجراوات ما بعي
اإلخ و



السيناريوهات المتعيدة :بحرو
غابة ،صحراو ،مناطأ قطبية
وجبلية



استعراض حاالت سابقة لعمليات
اإلخ و

 التيريب بالمحاكاة لل تمري
حاالت انخفاض الضغط
 التيريب العملي لل المعيات
الم ئمة المستخيمة أثناو نلياد
مقصورة الرالاس للهبوط
االضطرارء (كارتياو سترات
النجاة)
 التيريب العملي لل الوسائ
المسالية لإلخ و ،لني االنطباق
 التيريب العملي لل معيات
النجاة


التيريب بالمحاكاة لل الهبوط
االضطرارء المتوقع لل األرض
أو لل الماو

 التيريب بالمحاكاة لل الهبوط
االضطرارء غير المتوقع لل
األرض أو لل الماو


التيريب بالمحاكاة لل نخ و
الطائرة

ال توجي/جميع العناصر حرجة

الفص الثاني – التيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس
موضولات
التيريب المتكرر
تعط قيرة طاق
مقصورتي القيادة
والرالاس

الجوانب النظرية في ورنامج التيريب
المتكرر لل اإلنترنت
 اإلجراوات لني تعط قيرة طاق
مقصورتي القيادة والرالاس
 نظام اإلمياد باألكسجي في
مقصورة القيادة
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العناصر الحرجة التي يتعي استكمالها
ليى انتهاو نجراوات التخفيف

العناصر األخرى المؤجلة
لليورة القادمة للتيريب المتكرر

 التيريب العملي لل التعام مع
المقعي وأحزمة األماإ في مقصورة
القيادة ونظام اإلمياد باألكسجي
في مقصورة القيادة

التيريب بالمحاكاة في حالة
فقياإ أحي أفراد طاق مقصورة
الرالاس للقيرة (كما في حالة
ربط فرد الطاق بأحزمة
األماإ)

 التيريب العملي لل تقيم
اإلسعافات األولية
م حظة — ممك نجراو هذا
التيريب ضم موضوع اإلسعافات
األولية.

ندارة موارد الطاق
()CRM



التوتر ومعالجة التوتر ،اإلرهاق
والتيّقظ



ندارة لبو العم



الولي بالحاالت وإدارة المعلومات



نو غ لضو طاق مقصورة الرالاس
ل المعلومات (بما في لك
التحييي االستباقي للمخاطر)



دراسات الحالة (كاألحياث والوقائع
األخيرة)

ال ينطبأ/ت تناو الموضوع الام
لل اإلنترنت

المهارات األخرى المبينة في
نطار مهارات طاق مقصورة
الرالاس (انظر الوثيقة
)Doc 10002

التعام مع
الرالاس والسيطرة
لل التجمعات



تنيرج تحت مهارة "التعام مع
ور ولل
الرالاس" ،انظر اإلخ و ا
المسطحات المائية

انظر اإلخ و و ار ولل المسطحات
المائية

انظر اإلخ و و ار ولل
المسطحات المائية

أم الطيراإ



الرالاس غير المنضبطي :

 التيريب العملي لل استعما أء
أدوات وقائية غير قاتلة مخصصة
أللضاو الطاق ومرخص
باستعمالها م قب دولة المشغ .

 التيريب العملي لل
الردود المناسبة لليفاع
ل النفس (كمهارات
الهروس البيني ومهارات
السيطرة لل الوضع)؛






السوك غير المنضبط
الجوانب القانونية فيما مخص
الرالاس غير المنضبطي
مستوى التهييي المرتبط
بالرالاس غير المنضبطي
اإلجراوات لني ال مستوى
م مستويات التهييي
المختلفة

 التيريب بالمحاكاة لل
موقف به راكب غير
منضبط حيث مطبأ
طاق مقصورة الرالاس

كُتيب اإلمكاو للتيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس أثناو جائحة فيروس الورونا

2-10

الجوانب النظرية في ورنامج التيريب
المتكرر لل اإلنترنت

موضولات
التيريب المتكرر




المشغ وما
نجراوات ُ
يرتبط وها م مسؤوليات
تقع لل لاتأ الطاق
فيما يتعلأ بمعالجة
الموقف

المتابعة في ألقاس الحادث

التياوير األمنية الوقائية:






العناصر الحرجة التي يتعي استكمالها
ليى انتهاو نجراوات التخفيف

التياوير األمنية والتهيييات
الناشئة
التياوير األمنية وجوانب
القصور
لمليات التفتيش األمني

 التيريب بالمحاكاة لل
تطبيأ نجراوات البحث
ل قنبلة وتحييي مكانها

االختطاف:




العناصر األخرى المؤجلة
لليورة القادمة للتيريب المتكرر

 التيريب بالمحاكاة لل
مختلف مواقف
التهيييات ،حيث مطبأ
طاق مقصورة الرالاس
المشغ وما
نجراوات ُ
يرتبط وها م مسؤوليات
تقع لل لاتأ الطاق
فيما يتعلأ بمعالجة
الموقف.

مراقبة اليخو نل مقصورة
القيادة
األم اإللكتروني
سيناريوهات االختطاف
واإلحصاوات وإجراوات ح
الموقف لني االختطاف

م حظة — وفقا لبرنامج
التيريب المعتمي أو حسب
اشتراطات اليولة.
اإلسعافات األولية



اليل األساسي للحياة ()BLS
واإلنعاش القلبي الرئوء ()CPR



اإلنعاش القلبي الرئوء للبالغي
رضع
واألطفا والُ ّ



اليل األساسي للحياة (اإلنعاش
القلبي الرئوء وجهاز نزالة رجفاإ
القلب ( ))AEDبحسب البيئة
داخ الطائرة



الشخص الفاقي للولي ،بما في
لك اإلصابات المتعلقة بالتنفس
أثناو فقياإ الولي



التيريب العملي لل نجراو
اإلنعاش القلبي الرئوء ولل
تشغي جهاز نزالة رجفاإ القلب،
لني االنطباق



التيريب العملي لل استخراج
واستخيام حاوية األكسجي
المحمولة



التيريب بالمحاكاة لل موقف
لراكب/لضو في الطاق مريض
حيث مكوإ لل لضو طاق
مقصورة الرالاس نوياو القيرة لل
التعرف لل الوضع واالستجابة
ّ
له وتقيم اإلسعافات األولية

 التيريب العملي لل
استخراج حقيبة
اإلسعافات األولية
( )FAKوالحقيبة
االحتياطية العمومية
( )UPKوالمعيات الطبية
للطوارئ ( )EMKوجهاز
التطبيب ل ُبعي ،حسب
االنطباق
 التيريب العملي لل
استخيام حقيبة
اإلسعافات األولية
 التيريب العملي لل

الفص الثاني – التيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس
الجوانب النظرية في ورنامج التيريب
المتكرر لل اإلنترنت

موضولات
التيريب المتكرر
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العناصر الحرجة التي يتعي استكمالها
ليى انتهاو نجراوات التخفيف

العناصر األخرى المؤجلة
لليورة القادمة للتيريب المتكرر

الم ئمة تحيييا للمرض أو
اإلصابة

استخيام المعيات الطبية
للطوارئ والحقيبة
االحتياطية العمومية
وجهاز التطبيب ل ُبعي،
حسب االنطباق


البضائع الخطرة
(خ  24شه ار
م تاريخ آخر
1
تيريب)



الفلسفة العامة



القيود



البطاقات والع مات



التعرف لل البضائع الخطرة غير
ّ
المصرح وها



المواد التموينية للرالاس والطاق



نجراوات الطوارئ

ال ينطبأ/ت تناو الموضوع الام
لل اإلنترنت

التيريب بالمحاكاة حيث
مطبأ طاق مقصورة
المشغ
الرالاس نجراوات ُ
ل ستجابة لحادثة طبية
أثناو الطيراإ

 التيريب العملي لل
استخراج واستخيام
معيات نطفاو الحرائأ
والمعيات الواقية
الستخيامها في حاالت
نشوس حريأ بسبب
جهاز نلكتروني محمو
( )PEDمعم وبطارية
ليثيوم مستقلة
 التيريب بالمحاكاة لل
التعام مع حاالت
انسكاس المواد الخطرة
م حظة — ممك تناو
موضوع نشوس حريأ بسبب
جهاز نلكتروني محمو في
نطار موضوع التيريب
بالمحاكاة لل نطفاو الحرائأ.

استعراض
الحوادث و/أو
الوقائع األخيرة
المتعلقة بالمشغ

1

 مجرء تضمي هذا البني في
موضوع ندارة موارد الطاق

انظر ندارة موارد الطاق

انظر وثيقة "التعليمات الفنية للنق اآلم للبضائع الخطرة بطريأ الجو" ()Doc 9284

انظر ندارة موارد الطاق

كُتيب اإلمكاو للتيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس أثناو جائحة فيروس الورونا
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موضولات
التيريب المتكرر

الجوانب النظرية في ورنامج التيريب
المتكرر لل اإلنترنت

االتجار في البشر

 التغييرات في التشريعات أو اللوائح
التنظيمية الوطنية المتعلقة
باالتجار في البشر


التغييرات في سياسات وإجراوات
المشغ المتعلقة باالتجار في
البشر



دراسات حالة

العناصر الحرجة التي يتعي استكمالها
ليى انتهاو نجراوات التخفيف

العناصر األخرى المؤجلة
لليورة القادمة للتيريب المتكرر

ال ينطبأ/ت تناو الموضوع الام
لل اإلنترنت

ال ينطبأ/ت تناو الموضوع
كام لل اإلنترنت

 اإلشارة نل الوالاالت التي تتصيى
ل تجار في البشر ومعلومات
مفيية
نظام ندارة الس مة



التغييرات في لمليات/تحييثات
نظام ندارة الس مة ،لني االنطباق

ال ينطبأ/ت تناو الموضوع الام
لل اإلنترنت

ال ينطبأ/ت تناو الموضوع
كام لل اإلنترنت

معالجة اإلرهاق



القوالي والعمليات التشغيلية ،بما
في لك أء تغييرات

ال ينطبأ/ت تناو الموضوع الام
لل اإلنترنت

ال ينطبأ/ت تناو الموضوع
كام لل اإلنترنت



استراتيجيات معالجة اإلرهاق لل
المستوى الفردء

 استعراض حوادث المشغ
(المتعلقة باإلرهاق)


التغيير في لمليات ُنظ معالجة
مخاطر اإلرهاق ،لني االنطباق

______________________

الفصل الثالث

اعتبارات إضافية
1-3

لمحة عامة

ل وة لل التيريب المتكرر ،ينبغي لل المشغ أإ مأخذ في التباره الحاجة نل توفير التيريب وإمصا المعلومات نل ألضاو طاق مقصورة
الرالاس بشأإ اإلجراوات الجييية والتياوير المؤقتة المرتبطة بجائحة فيروس الورونا .وتحقيقا لهذا الغرض ،بإمكاإ المشغ أإ مجمع ال هذه
التغييرات اإلجرائية والمعلومات ات الصلة وهذه المسألة في نطار ورنامج تيريبي واحي لل اإلنترنت بشأإ الجائحة (انظر الجيو  1-3أدناه)،
الذء ممك تحييثه باستمرار بمجرد االنتهاو م نلياده وإط قه .ولقب صيور نشعار نجرائي رسمي ،مجوز للمشغ أإ معقي نيوات لل اإلنترنت
المفصلة .وينبغي لل المشغ استخيام وسيلة االتصا المتفأ لليها إلمصا أحيث المعلومات ل
لتزويي طاق مقصورة الرالاس بالمعلومات
ّ
جائحة فيروس الورونا (كنشرات الس مة التي تُبلغ الطاق بأء تغيير في اإلجراوات).
الجدول  1-3محتوى البرنامج التدريبي على اإلنترنت بشأن جائحة فيروس ورونا

جوانب خاصة تتعلق بالبرنامج التدريبي على اإلنترنت

الموضوع
تعيي العرض العملي
الحي لقوالي الس مة
ّ

التعيي ت أو القيود المفروضة لل استخيام المعيات أثناو العرض العملي الحي الذء مقوم به ألضاو
ّ
الطاق لقوالي الس مة (كعيم ارتياو سترات النجاة أو ليم وضع أقنعة األكسجي لل الوجه)

العرض العملي لقوالي
الس مة (أما في صور وث
حي أو مقاطع فيييو)
ّ

تشم النقاط الجييية التي مجب تناولها ما يلي:


استخيام أقنعة األكسجي في حالة حيوث انخفاض في الضغط نإ الاإ الرالاس يرتيوإ بالفع معيات
الوقامة الشخصية

 القيرة لل ارتياو سترات النجاة فوق واقيات الوجه/النظارات الواقية ،نلخ
ويو استخيام طاق مقصورة
الرالاس لمعيات الوقامة
الشخصية

تشم جوانب التيريب ما يلي:
 مت مجب ارتياؤها وخلعها
 االستخيام السلي لمعيات الوقامة الشخصية


خلعها/استخيامها أثناو الجلوس في مقالي الطاق والتواجي في مناطأ استراحة الطاق



انخفاض الضغط/اإلسعافات األولية/نطفاو الحرائأ
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الموضوع

المتطلبات المرتبطة
بالرالاس (كاألقنعة)
والتغييرات في نجراوات
المشغ

التبارات تشغيلية تتعلأ
بالجائحة

جوانب خاصة تتعلق بالبرنامج التدريبي على اإلنترنت


التخلص م معيات الوقامة الشخصية المستعملة



العرض العملي لقوالي الس مة (شرح مت مجب ارتياو معيات الوقامة الشخصية ومت مجب خلعها)



حيود تحرالات الرالاس



التخلص م المعيات الوقامة الشخصية التي استعملها الرالاس



القيود المفروضة لل أنواع معيات الوقامة الشخصية التي ُمسمح للرالاس باستخيامها لل مت الطائرة



أء تغييرات في األمتعة المحمولة المسموح وها



أء تغييرات مؤقتة في الحيود القصوى الحالية لميد الطيراإ والخيمة

 تخصيص مراحيض للطاق

رح ت نق البضائع في
مقصورة الرالاس (دوإ
وجود رالاس)



مكاإ وإجراوات تناو أفراد الطاق للطعام



استراحة أفراد الطاق



المنطقة المخصصة للحجر الصحي لل مت الطائرة



استعما ميزاإ الح اررة/قياس درجة ح اررة الرالاس (نإ اشترطت اليولة لك)



التعقي المنتظ لألماك التي مكثر التردد لليها



مراقبة التبالي البيني (كفرض قيود لل تجمعات الرالاس في منطقة مطبخ الطائرة)



الحي م اليخو نل مقصورة القيادة



نجراوات التعام مع الحاالت المشتبه في نصاوتها بفيروس الورونا لل مت الطائرة

أء تيريب نضافي لطاق مقصورة الرالاس يتعلأ وهذا النوع م العمليات ،وهو مشم ما يلي:


طفامات حريأ نضافية أو معيات أخرى

 أنواع نضافية أو مختلفة م طفامات الحريأ التي تُحم لل مت الطائرة نتيجة وجود بضائع في
مقصورة الرالاس


نزالة األحزمة في حالة نشوس حريأ

 مراقبة مقصورة الرالاس
 التأكي م لز المعيات غير األساسية في مقصورة الرالاس ومنطقة المطبخ
أحياث تتعلأ ورالاس غير
منضبطي بسبب جائحة

معالجة بعض المسائ المستجية التي قي تؤدء نل وقوع أحياث م جانب الرالاس غير المنضبطي ومنها
ما يلي:

الفص الثالث  -التبارات نضافية
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الموضوع
فيروس الورونا

جوانب خاصة تتعلق بالبرنامج التدريبي على اإلنترنت


تزايي توتر الرالاس بسبب لمليات المطارات والقيود المفروضة ومجم تجربة السفر



الخوف م العيوى م الرالاس وردود األفعا المبالغ فيها



رفض الرالاس االمتثا ل شتراطات الاالستمرار في استخيام معيات الوقامة الشخصية



فض االشتباكات فيما وي الرالاس
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ومقيموهم
محاضرو طاقم مقصور الر ا
ّ

لل غرار مهارات طاق مقصورة الرالاس ،تحيد الوثيقة  Doc 10002مجمولة المهارات التي مجب أإ يتمتع وها محاضرو طاق
1-2-3
ومقيموه  ،و لك الي يتسن له االضط ع بمهام التيريس والتقيي وإدارة النطاق الكام م األنشطة الذء يتراوح ما وي التيريس
مقصورة الرالاس ّ
الميياني لل األرض وأنشطة التقيي أثناو العمليات التشغيلية .وتعرض الوثيقة  Doc 10002المحتوى الموص به لبرنامج التيريب األولي
ومقيميه دورة تيريبية
الم ّقيمي  .ول وة لل لك ،تشير الوثيقة نل أنه ينبغي أإ يتلق جميع محاضرء طاق مقصورة الرالاس ّ
للمحاضري و ُ
لتجييي المعلومات ،الما ينبغي أإ ُمعاد تقييمه باستخيام لملية موثّقة للتيريب والتقيي ينفذها المشغ وتكوإ مقبولة م جانب اليولة ،أو لل
يمك لك
المحاضر/المقي في حالة
فترات تحيدها اللوائح التنظيمية .الما ينبغي نجراو دورة تيريبية لتجييي معلومات
التغيب لفترة ،ن س ّ
ّ
ّ
المحاضر/المقي م االط ع لل التغييرات التي طرأت لل الوحيات التيريبية ومحتواها ومنشآتها.
ّ
المقيمي  ،تماما التلك التي صادفته بخصوص طاق
2-2-3
وسيواجه المشغ أثناو جائحة فيروس الورونا تحيمات تتعلأ بالمحاضري و ّ
ومقيميه واستمرار ص حية مؤه ته (بما
مقصورة الرالاس .وفي الحاالت التي توافأ فيها اليو لل تعيي محاضرء طاق مقصورة الرالاس ّ
في لك االشتراطات المتعلقة وتلقي دورات تيريبية لتجييي المعلومات) ،ينبغي لل المشغ أإ مطلب بعض التخفيف م اإلجراوات ،م خ
العملية المتفأ لليها.
المقيمي بصورة
3-2-3
وينبغي لل المشغ نلياد ورامج تيريبية لل اإلنترنت لتجييي المعلومات بغرض تمييي مؤه ت المحاضري و ّ
مؤقتة .الما ينبغي ضماإ االتساق في طرق التيريس والتقيي م خ لقي نيوات لل اإلنترنت مجرء فيها تحييي القوالي والمعايير الخاصة
وذلك.
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خطة العود إلى العمليات المعتاد

ينبغي لل اليولة أإ تضم قيام المشغ بإلياد خطة "العودة نل العمليات المعتادة" إلدارة استكما التيريب المتكرر ،بموجب
1-3-3
ورنامج التيريب المعتمي ،م جانب ال لضو م ألضاو طاق مقصورة الرالاس المتضرري م نجراوات التخفيف ليى انتهاو العم وها.
وللمسالية في وضع هذه الخطة واستعراضها ،ينبغي لل المشغ االستعانة بالسج ت الرسمية إلدارة العملية لتحييي جميع أفراد الطاق
المتضرري م نجراوات التخفيف .الما ينبغي لل اليولة التحقأ م صحة هذه السج ت في نطار أنشطة اإلشراف الجارية التي تضلع وها.
ونظ ار للتعقييات التي تنطوء لليها لملية نلادة البيو في أنشطة التيريب المعتادة أو استئنافها ،فم الضرورء التخطيط الستئنافها بشك تيريجي.
وينبغي لل المشغ أإ مضم أإ الخطة تتماش مع متطلبات اليولة التي تقضي بأإ يت تحييي جميع المخاطر ومعالجتها بالشك الم ئ .
2-3-3

وينبغي أإ تتضم خطة العودة نل العمليات المعتادة العناصر التالية:
أ)

ورامج التيريب المتكرر أللضاو طاق مقصورة الرالاس الذي انتهت ص حية مؤه ته المرتبطة بطراز الطائرة (ويتحيد
لك لل أساس مية الص حية السارية)؛

س) التوجيهات المتعلقة بالصحة العامة والتي مجب االلتزام وها لني نلادة فتح منشآت تيريب طاق مقصورة الرالاس (انظر الفقرة
)3-3-3؛

كُتيب اإلمكاو للتيريب المتكرر لطاق مقصورة الرالاس أثناو جائحة فيروس الورونا
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ج) لملية ندارة التغيير لتحييي المخاطر والتصيء لها (انظر الفقرة .)4-3-3
بالنسبة التوجيهات المتعلقة بالصحة العامة والتي مجب االلتزام وها لني نلادة فتح منشآت تيريب طاق مقصورة الرالاس ،فينبغي
3-3-3
أإ تشم العناصر التالية الحي أدن :
أ)

مستلزمات النظافة الشخصية والس مة التي ينبغي شراؤها م أج منشآت التيريب (كمعقمات الييي والصاووإ السائ
وأقنعة الوجه ومستلزمات التنظيف وأجهزة قياس الح اررة)؛

اليرسية
س) نجراوات اإلشراف لل ألما تنظيف المنشآت (مرات/مواليي نجراو التنظيف الشام  ،تنظيف جميع القالات ا
والمكاتب اإلدارية وقالات االستراحة والمناطأ العامة والمراحيض وغيرها م المنشآت لتلبية معايير الصحة والس مة
المطلوبة)؛
ج) تحييي لوام الخطورة فيما مخص التعرض للعيوى الشييية وسب الحي م هذه العوام  ،ال سيما بالنسبة لم معانوإ
المقيمي ،
بالفع م مشك ت طبية تجعله أكثر لرضة للمخاطر (ويشم لك ألضاو طاق مقصورة الرالاس ،المحاضري ّ ،
والموظفي اإلداريي ) – وقي مشم لك اتخا ترتيبات م ئمة في العم و/أو منح نجازات م العم ؛
تمك طاق مقصورة الرالاس م الحفاظ لل الحي األدن للمسافة التي
د) التبارات التبالي البيني ،التي تشم التياوير التي ّ
مجب أإ تفص ما وي مكاتب العم .
مطبقها المشغ  .وفي نطار أنشطة ندارة التغيير،
4-3-3
ينبغي وضع خطة العودة نل العمليات المعتادة وفقا لعملية ندارة التغيير التي ّ
ينبغي لل المشغ أإ محيد المخاطر وأإ مجرء تقييما لهذه المخاطر المرتبطة بالتغييرات الناجمة ل األسباس التالية ،لل سبي المثا ال
الحصر:
أ)

المطبقة الحتواو انتشار فيروس الورونا (كاشت ارطات التبالي البيني وارتياو معيات الوقامة الشخصية)؛
التياوير الوطنية
ّ

س) المخاطر التراكمية الناجمة ل تعيد نجراوات التخفيف المطبقة؛
ج) االفتقار نل الموارد المالية؛
تغيب موظفي المشغ األساسيي (كميير تيريب طاق مقصورة الرالاس والموظفي الرئيسيي اآلخري ألغراض أنشطة
د)
ّ
التيريب)؛
المقيمي ؛
ه) ليم نجراو اختبارات لمهارات طاق مقصورة الرالاس والمحاضري و ّ
و) تع ّذر نتمام أجزاو معينة م التيريب المتكرر بسبب نغ ق منشآت التيريب أثناو الجائحة؛
ز) اإلشراف الياخلي المنقوص والذء يلزم نج ارؤه للحفاظ لل الص حية (كألما التيقيأ الياخلي)؛
ح) ميى ص حية المعيات واألدوات والبنية األساسية للخيمة (بسبب ليم نجراو ألما المعايرة)؛
ط) المجاالت المحيدة التي ممك استيفاو مقتضيات االمتثا التشغيلي فيها؛
المطبقة أو اإلجراوات الياخلية (مث الثقافة المؤسسية،
ء) أء مخاوف أخرى ات صلة بالس مة تنشأ ل ليم االمتثا للقوالي
ّ
ونظام اإلو غ ل المخاوف ،وميى فعالية الضوابط التي تسمح باحتواو المخاطر لل الس مة ،والنتائج الياخلية).

— انتهو و —

