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  :مقتطفات من األحكام المتعلقة بمعالجة اإلرهاق، مستمدة مما یلي

Annex 6  
  ٦الملحق 

  التفاقیة الطیران المدني الدولـي

  تشغیل الطائــرات

  Part I —الجزء األول 
  النقل الجوي التجاري 

  الطائـرات —الدولي 

  ٢٥/٢/٢٠١٣اعُتمدت في 

واجبـــــة التطبیـــــق اعتبـــــارًا مـــــن 
١٤/١١/٢٠١٣  

  منظمة الطیران المدني الدولي
 



  القواعد والتوصیات الدولیة

 التعاریف - الفصل األول 

امتداد فترة االستیقاظ، أو مرحلة اإلیقاع أو تنتج عن عدم النوم البدني حالة بدنیة من انخفاض قدرة األداء الذهني أو  —اإلرهاق 
عبء العمل (النشاط العقلي و/أو البدني) الذي یمكن أن یعیق انتباه عضو الطاقم وقدرته على تشغیل   الحیوي بالجسم، أو

  بالسالمة.  القیام بالمهام المتعلقةالطائرة بأمان أو 

وسیلة من الوسائل القائمة على البیانات لرصد وٕادارة مخاطر السالمة المرتبطة باإلرهاق  —نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
باستمرار، على أساس المبادئ والمعارف العلمیة باإلضافة إلى الخبرة التشغیلیة، التي تكفل ممارسة الموظفین المعنیین 

  تویات مالئمة من الیقظة. مس

... 

  العملیات الجویة –الفصل الرابع 
... 

  معالجة اإلرهاق   ١٠-٤
تضع دولة المشغل اللوائح بغرض معالجة اإلرهاق. وتستند هذه اللوائح إلى المبادئ والمعارف العلمیة، بهدف ضمان   ١-١٠-٤

  یلي: الیقظة. وبناء على ذلك، تضع دولة المشغل ماممارسة طاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب مستوى مالئما من 
  اللوائح الخاصة بالقیود على حدود مدة الرحلة، وفترة مأموریة الرحلة، وفترة المأموریة وفترة الراحة؛  أ)

 اللوائح الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق حیثما ُیسمح للمشغل باستخدام نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بغرض معالجة  ب)
  اإلرهاق.

ترد إرشادات إلعداد لوائح إلزامیة لمعالجة اإلرهاق في اإلضافة (أ)، أما الشروط التفصیلیة لنظام معالجة مخاطر  —مالحظة 
  .٧المرفق  اإلرهاق فترد في

ما  وألغراض معالجة مخاطر السالمة المرتبطة باإلرهاق، بتحدید ١-١٠-٤تقوم دولة المشغل بإلزامه، وفقا للفقرة   ٢-١٠-٤
 یلي:

الحدود المتعلقة بمدة الرحلة، وفترة مأموریة الرحلة، وفترة المأموریة، وفترة الراحة التي تكون ضمن اللوائح اإللزامیة لمعالجة   أ)
  اإلرهاق التي تضعها دولة المشغل؛

 بالنسبة لجمیع العملیات؛ ٦- ١٠-٤نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وفقا للفقرة   ب)

أ)  ٢-١٠-٤فیما یخص جزء من عملیاته والشروط الواردة في الفقرة  ٦-١٠- ٤مخاطر اإلرهاق وفقا للفقرة نظام معالجة   ج)
  بالنسبة لبقیة عملیاته.

  .(Doc 9966)دلیل نظم معالجة مخاطر اإلرهاق ترد إرشادات تنفیذ ومراقبة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في  —مالحظة 
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اإللزامیة لمعالجة اإلرهاق فیما یخص بعض أو جمیع عملیاته، یجوز لدولة المشغل أن عندما یعتمد المشغل اللوائح   ٣-١٠-٤

 تقّر، في الظروف االستثنائیة، التفاوتات في هذه اللوائح على أساس تقییم للمخاطر یجریه المشغل. وتنطوي التفاوتات الموافق علیها على
  بواسطة اللوائح اإللزامیة لمعالجة اإلرهاق. مستوى من السالمة یعادل، أو یتجاوز، المستوى الذي یتحقق

توافق دولة المشغل على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق للمشغل قبل وضع أي أو جمیع لوائح إلزامیة لمعالجة   ٤-١٠-٤
بواسطة اللوائح اإلرهاق. ویقدم النظام المعتمد لمعالجة مخاطر اإلرهاق مستوى من السالمة یعادل، أو یتجاوز المستوى الذي یتحقق 

  اإللزامیة لمعالجة اإلرهاق.

تضع الدول التي تقّر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق للمشغل عملیة لضمان تقدیم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   ٥-١٠-٤
عملیة، تقوم دولة مستوى من السالمة یعادل، أو یتجاوز المستوى الذي یتحقق بواسطة اللوائح اإللزامیة لمعالجة اإلرهاق. وفي إطار هذه ال

  المشغل بما یلي:

إلزام المشغل بتحدید قیم قصوى تتعلق بمدد الرحلة و/أو فترات مأموریة الرحلة وفترات المأموریة، وقیم دنیا تتعلق بفترات الراحة.   أ)
  لمشغل؛هذه القیم إلى المبادئ والمعارف العلمیة، وتخضع لعملیات ضمان السالمة، وتكون مقبولة لدى دولة ا وتستند

فرض انخفاض في القیم القصوى وزیادة في القیم الدنیا في حالة ما أفادت بیانات المشغل أن هذه القیم مرتفعة للغایة أو   ب)
  منخفضة للغایة، على التوالي؛

ادا إلى الخبرة إقرار أي زیادة في القیم القصوى أو انخفاض في القیم الدنیا فقط بعد تقییم تبریر المشغل لهذه التغییرات، استن  ج)
  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق والبیانات المرتبطة باإلرهاق. المتراكمة بشأن

  .٧یرد وصف لعملیات ضمان السالمة في المرفق  —مالحظة 

عندما ینفذ المشغل نظاما لمعالجة مخاطر اإلرهاق بهدف معالجة مخاطر السالمة المرتبطة باإلرهاق، یقوم المشغل   ٦-١٠-٤
  حد أدنى:بما یلي، ك

  إدراج المبادئ والمعارف العلمیة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  أ)

  تحدید أخطار السالمة المرتبطة باإلرهاق والمخاطر المترتبة وذلك بشكل مستمر؛  ب)

  التأكد من أن اإلجراءات العالجیة، الالزمة للتخفیف من المخاطر بفعالیة، تنفذ على الفور؛  ج)

  المستمر والتقییم المنتظم للتخفیف من مخاطر اإلرهاق التي تحققت نتیجة هذه اإلجراءات؛تطبیق الرصد   د)

  مواصلة تحسین األداء الكلي لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  )ه

  شروط مفصلة تتعلق بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ٧ترد في المرفق  —مالحظة 

ینبغي للدول، عندما یكون لدى المشغل نظام لمعالجة مخاطر اإلرهاق، أن تشترط إدماجه مع نظام إدارة  — توصیة  ٧-١٠-٤
 السالمة الخاص بالمشغل.

 دلیل نظم معالجة مخاطر اإلرهاق للمنظمینترد عملیة إدماج نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ونظام إدارة السالمة فـي  —مالحظة 
(Doc 9966).  

ومدد مأموریات لجمیع أعضاء طاقم القیادة ومقصورة الركاب التابعین له تشمل مدة الرحلة المشغل بسجالت  یحتفظ  ٨-١٠-٤
  .، لفترة من الزمن تحددها دولة المشغلوفترات الراحةوفترات المأموریات الرحالت 

... 
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  محتویات دلیل العملیاتتنظیم و  — ٢المرفق 
  )١-٢- ٣-٤(انظر الفصل الرابع، الفقرة 

... 

  عام   ١- ٢
  تعلیمات تبین مسؤولیات العاملین في العملیات المنوط بهم مباشرة العملیات الجویة.  ١-١-٢
  تشمل المعلومات والسیاسات المرتبطة بمعالجة اإلرهاق ما یلي:  ٢-١-٢
ألعضاء طاقم القیادة ومقصورة القواعد المتعلقة بحدود مدة الرحلة، ومدة مأموریة الرحلة، ومدة المأموریة وشروط الراحة بالنسبة   أ)

  أ) من الفصل الرابع؛ ٢-١٠-٤الركاب وفقا للفقرة 
  .٧السیاسات والمعلومات المتعلقة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق الخاص بالمشغل وفقا للمرفق   ب)

... 

  شروط نظام معالجة مخاطر اإلرهاق — ٧المرفق 

إرشادات عن إعداد نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وتنفیذه  )Doc 9966دلیل نظم معالجة مخاطر اإلرهاق (یتضمن  —١مالحظة 
  والموافقة علیه ورصده.

  من الفصل الرابع ما یلي، كحد أدنى: ٦-١٠-٤الُمنشأ وفقا للفقرة  (FRMS)یشمل نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 

  سیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   -١

  مخاطر اإلرهاقسیاسات نظام معالجة    ١- ١

  یحدد المشغل سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، مع تحدید جمیع عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بوضوح.  ١-١-١

  تُـلزم السیاسات توضیح نطاق عملیات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في دلیل العملیات.  ٢-١-١

  تنص السیاسات على ما یلي:  ٣-١-١

  تركة لإلدارة، وطاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب، والموظفین المعنیین اآلخرین؛توضیح السیاسات المش  أ)

  ذكر أهداف السالمة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق بشكل واضح.  ب)

  توقیعها من جانب السلطة التنفیذیة المسؤولة في المنظمة؛  ج)

  لة بالتنظیم؛إحالتها، مع إقرار واضح، إلى جمیع المكونات والمستویات ذات الص  د)
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  اإلعالن عن االلتزام اإلداري باإلبالغ عن السالمة بفعالیة؛  )ه

  اإلعالن عن االلتزام اإلداري بتقدیم الموارد الكافیة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  و)

  اإلعالن عن االلتزام اإلداري بمواصلة تحسین مستوى نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  ز)

  للمسؤولیات عن اإلدارة، وطاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب، وجمیع الموظفین المعنیین اآلخرین؛تحدید واضح   ح)

  ُلزوم إجراء استعراض دوري بما یكفل استمرار مدى أهمیة هذه السیاسات وجدواها.  ط)

 .SMM ((Doc 9859)دلیل إدارة السالمة ( یرد وصف لإلبالغ عن السالمة بفعالیة في —مالحظة 

  وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   ٢- ١
  یقوم المشغل بإعداد واستحداث وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق التي تصف وتسجل ما یلي:

  سیاسات وأهداف نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  أ)

  عملیات وٕاجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  ب)
  العملیات واإلجراءات؛المساءلة والمسؤولیات والسلطات المتصلة بهذه   ج)
  ، وجمیع الموظفین المعنیین اآلخرین بشكل مستمر؛وطاقم القیادة وطاقم مقصورة الركابآلیات خاصة بإشراك اإلدارة،   د)
  برامج التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وشروط التدریب وسجالت المشاركة؛  )ه
ریة وفترات الراحة، واالنحرافات الكبیرة والدوافع وراء هذه االنحرافات مدد الرحالت المنتظمة والفعلیة، وفترات المأمو   و)

  المسجلة؛
  .(Doc 9966)دلیل نظم معالجة مخاطر اإلرهاق یرد وصف االنحرافات الكبیرة في   —مالحظة 

جراءات نواتج نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بما في ذلك النتائج المستمدة من البیانات المجمعة، والتوصیات واإل  ز)
  المتخذة.

  إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق   -٢

  تحدید األخطار   ١- ٢

  .(ب) بالملحق التاسع عشر إرشادات قانونیة لحمایة معلومات نظم جمع ومعالجة بیانات السالمة اإلضافةترد في   —مالحظة
  اإلرهاق: یقوم المشغل بإعداد وصیانة ثالث عملیات أساسیة وموثقة فیما یتعلق بتحدید أخطار

  عملیة التنبؤ  ١-١-٢
تحدد عملیة التنبؤ أخطار اإلرهاق من خالل فحص الجدول الزمني للطواقم ومراعاة العوامل التي تؤثر في العادة على النوم واإلرهاق 

  وآثارها على األداء. ویمكن أن تشمل طرائق الفحص ما یلي، على سبیل المثال، ال الحصر:
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  لطیران أو للمشغل والبیانات المجمعة بشأن أنواع مشابهة من العملیات؛الخبرة التشغیلیة لصناعة ا  ) أ

 ممارسات وضع الجدول الزمني القائمة على األدلة؛  ) ب

  النماذج البیولوجیة الریاضیة.  ) ج

  عملیة االستباق  ٢-١-٢
ما یلي، على سبیل المثال،  تحدد عملیة االستباق أخطار اإلرهاق ضمن عملیات الرحالت الجویة الحالیة. ویمكن أن تشمل طرائق الفحص

  الحصر: ال
  اإلبالغ الذاتي عن مخاطر اإلرهاق؛  أ)

  الدراسات االستقصائیة بشأن تعرض الطاقم لإلرهاق؛  ب)
  ؛نات المتصلة بأداء طاقم القیادة وطاقم مقصورة الركابالبیا  ج)
  قواعد البیانات والدراسات العلمیة المتاحة في مجال السالمة؛  د)
  الفترة الزمنیة للعمل المزمعة والفعلیة.تحلیل   )ه

  عملیة رد الفعل  ٣-١-٢
تحدد عملیة رد الفعل مساهمة أخطار اإلرهاق في التقاریر واألحداث المرتبطة بالعواقب السلبیة المحتملة فیما یخص السالمة من أجل 

  یلي: ذه العملیة من خالل ماتحدید إمكانیة تقلیص أثر اإلرهاق إلى الحد األدنى. وكحد أدنى، یمكن أن ُتجرى ه
  التقاریر عن اإلرهاق؛  أ)

  التقاریر السریة؛  ب)
  تقاریر التدقیق؛  ج)
  الوقائع؛  د)
  أحداث تحلیل بیانات الرحلة.  )ه

  تقییم المخاطر   ٢- ٢
اإلرهاق یقوم المشغل بإعداد وتنفیذ إجراءات تقییم المخاطر التي تحدد احتمال وٕامكانیة خطورة األحداث المرتبطة ب  ١-٢-٢

  وتحدد متى تستدعي المخاطر ذات الصلة اتخاذ إجراءات التخفیف.
  تستعرض إجراءات تقییم األخطار المحددة وترتبط بما یلي:  ٢-٢-٢
  اإلجراءات التشغیلیة؛  أ)

  احتمال وقوعها؛  ب)
  العواقب الممكنة؛  ج)
  فعالیة العوائق والضوابط القائمة في مجال السالمة.  د)
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  المخاطرالتخفیف من    ٣- ٢
  یقوم المشغل بإعداد وتنفیذ إجراءات التخفیف من المخاطر من خالل ما یلي:

  اختیار استراتیجیات التخفیف المالئمة؛  أ)
  تنفیذ استراتیجیات التخفیف؛  ب)
  رصد تنفیذ االستراتیجیات وفعالیتها.  ج)

  إجراءات ضمان سالمة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   –٣
  راءات ضمان سالمة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق للقیام بما یلي:یضع المشغل ویستكمل إج

توفیر الرصد المستمر ألداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وتحلیل االتجاهات، وٕاجراء القیاس إلثبات فعالیة ضوابط مخاطر   أ)
  الحصر: اإلرهاق فیما یخص السالمة. ویمكن أن تشمل مصادر البیانات ما یلي، على سبیل المثال ولیس

  التقاریر والتحقیقات عن األخطار؛  )١

  عملیات التدقیق والدراسات االستقصائیة؛  )٢

  عملیات االستعراض والدراسات عن اإلرهاق.  )٣

  توفیر عملیة رسمیة إلدارة التغییرات التي تشمل ما یلي، على سبیل المثال ولیس الحصر:  ب)

  تحدید التغییرات في البیئة التشغیلیة التي قد تؤثر على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛   )١

  تحدید التغییرات في عملیة التنظیم التي قد تؤثر على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  )٢

اإلرهاق قبل النظر في األدوات المتاحة التي یمكن استخدامها الستكمال أو تحسین مستوى أداء نظام معالجة مخاطر   )٣
  تنفیذ التغییرات.

  تحسین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق باستمرار. ویشمل ذلك ما یلي، على سبیل المثال ولیس الحصر:  ج)

إزالة و/أو تعدیل ضوابط المخاطر التي تنطوي على عواقب غیر مقصودة أو التي لم تعد الزمة بسبب التغییرات في   )١
  البیئة التشغیلیة أو التنظیمیة؛

  واإلجراءات؛ والوثائقإجراء عملیات تقییم روتینیة للمرافق، والمعدات،   )٢

  تحدید الحاجة إلى اعتماد عملیات وٕاجراءات جدیدة من أجل التخفیف من المخاطر الناشئة المرتبطة باإلرهاق.  )٣

  إجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   –٤
رهاق تطویره بشكل متواصل، وتحسین أدائه العام باستمرار، وتحقیق أفضل مستویات تدعم اجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإل

  السالمة. ویقوم المشغل، في إطار نظام معالجة مخاطر اإلرهاق الخاص به، بإعداد وتنفیذ ما یلي:
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لقیادة وطاقم مقصورة الركاب تنظیم برامج تدریب لتحقیق الكفاءة وفقا لألدوار والمسؤولیات التي تضطلع بها اإلدارة، وطاقم ا  أ)
  وجمیع الموظفین المعنیین اآلخرین في إطار النظام المزمع لمعالجة مخاطر اإلرهاق؛

  وضع خطة فعالة لالتصاالت بشأن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق تقوم بما یلي:  ب)

  جمیع الجهات المعنیة؛توضح السیاسات واإلجراءات والمسؤولیات المتعلقة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق إلى   )١

  تصف قنوات االتصال المستخدمة في جمع وتعمیم المعلومات عن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  )٢
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