
 
 
 
 
 

18/11/10 ATT A-1  الجزء األول – ٦الملحق  

  اإلرشادیة لوضع قواعد المواد —(أ)  اإلضافة
  ذات طابع فرضي لمعالجة اإلجهاد

  أ) ٢-١٠-٤و ١-١٠-٤الفقرة مكملة للفصل الرابع، 

  الغرض ومجال التطبیق   -١

ضمان أداء طاقم القیادة وطاقم  هووشروط الراحة ومدة مأموریة الرحلة ومدة المأموریة ان الغرض الوحید من تحدید مدة الطیر   ١-١
  .المقصورة عملهم بمستوى مالئم من الیقظة لعملیات الطیران اآلمن

ف ویمكن وص  هما االجهاد العابر واالجهاد المتراكم. ،ایالء االعتبار لنوعین من االجهاد نبغيذلك، ی تحقیقوحرصا على   ٢-١
في فترة استكمال الراحة من االجهاد العابر عدم االجهاد المتراكم یحدث بعد و نوم واحدة كافیة، راحة أو االجهاد العابر بأنه االجهاد الذي یزول بفترة 

  .من الزمن
  یلي:  تعترف بما وعین من االجهاد ألنهاسوف توفر الحدود المبنیة على أساس األحكام الواردة في هذا الجزء وقایة ضد كال الن  ٣-١
  .كال النوعین من االجهاد منععلى نحو ی مأموریة الرحلة الجویةضرورة تحدید مدة   )أ 
قبل الرحلة مباشرة أو في المحطات الوسیطة أثناء سلسلة من الرحالت، على مدة المأموریة التي تؤدى فیها المهام االضافیة ضرورة تحدید   )ب 

  حدوث االجهاد العابر. یمنعنحو 
  مدة المأموریة ومدة الطیران لفترات محددة، كي یتسنى تفادي تراكم اإلجهاد. إجماليد ضرورة تحدی  )ج 
  .قبل بدء مدة مأموریة الرحلة الجویة التالیةضرورة اعطاء اعضاء طاقم القیادة الفرصة الكافیة للراحة من االجهاد   )د 

وذلك لحمایته من االجهاد المتراكم  ،األصليوالمتعلقة بعمله  ،ادةضرورة ایالء االعتبار لألعمال األخرى التي قد یكلف بها عضو طاقم القی  )ه
  .بصفة خاصة

  المفاهیم التشغیلیة  -٢

  مدة الطیران  ١- ٢

  وطاقم مقصورة الركاب.طبق على أعضاء طاقم قیادة الطائرة ت، أن لمدة الطیران ، في سیاق وضع الحدودامدة الطیران المقصود به

  اتمأموریالمدة   ٢- ٢

لدى موظفي الطواقم، ولهذا ینبغي أن یراعى هذا الوقت عند تنظیم فترات الراحة من  اإلجهادن یسبب مجموع الوقت المقضي في المأموریة یمكن أ
  اإلجهاد.  ویمكن إدراج وقت االنتظار االحتیاطي بوصفه مأموریة إذا ترجح أن یتسبب في اإلجهاد.
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ولالجزء األ  تشغیل الطائرات — ٦الملحق    

 ATT A-2 18/11/10 

  الجویة مدة مأموریة الرحلة   ٣- ٢

من تعریف مدة مأموریة الرحلة هو أن یعطي هذا التعریف فترة مستمرة من العمل تتضمن دائما رحلة أو سلسلة من الغرض   ١-٣-٢
أو وصولها طاقم تنفیذها من لحظة وصوله ال عضو. والمقصود بها أن تشمل جمیع الواجبات التي قد یطلب من لعضو في الطاقمالرحالت الجویة 

لحدود، ألن نشاطات  مدة مأموریة الرحلة الجویةویعتبر من الضروري أن تخضع  أو سلسلة الرحالت. الرحلة تنهي إلى أن ینهي أو عمل الالى مكان 
  سالمة الرحلة. ؤثر سلبا علىعابر أو متراكم یمكن أن ی إجهادمن شأنها أن تؤدي في نهایة األمر الى ممتدة  اتطاقم في فتر العضو 
نقطة استالم العمل.  فمن  طاقم مثال للحضور من منزله الىالالوقت الذي یستغرقه عضو  ویةاشمل مدة مأموریة الرحلة الجال   ٢-٣-٢

  .مسؤولیة عضو الطاقم استالم العمل وهو في حالة مالئمة من الراحة
باشرة مدة یعد الوقت المقضي في توزیع المواقع تحت إذن المشغل جزءا من مدة مأموریة الرحلة الجویة عندما یسبق هذا الوقت م  ٣-٣-٢

  مأموریة الرحلة الجویة (أي بدون تداخله مع فترة الراحة) وذلك عندما یشارك خالل هذه المدة هذا الشخص بوصفه عضوا في الطاقم.
أن یرفض مزیدا من العمل الجوي عندما عن عضو الطاقم  والمشغلون بمسؤولیةیمكن توفیر ضمان هام اذا اعترفت الدول   ٤-٣-٢

  ون من طبیعته أن یؤثر تأثیرا معاكسا في سالمة الرحلة.یك إجهادیعاني من 

  فترات الراحة   ٤- ٢

عضو أما كیفیة ذلك االسترداد فهي مسؤولیة  .استرداد العافیة بعد االجهاد تسریح أعضاء الطواقم من جمیع المهام بغرضتعریف فترة الراحة  یستلزم
وال تشمل مدد الراحة وقت االنتظار االحتیاطي عندما یفرض هذا األمر قیودا تتناقض   الطاقم. وینبغي إعطاء مدد راحة ممتدة على أساس منتظم.

یسمح مع قدرة الحصول على الراحة من اإلجهاد.  ومن المطلوب وجود وسائل راحة مالئمة على األرض في األماكن التي تؤخذ فیها مدد الراحة بما 
  باسترداد العافیة بفعالیة.

  أنواع الحدود   -٣

، تقضي بحدود المتعاقدة لدى االیكاوالدول  كثیرا منأن  ،فمن ذلك مثال .تقسم الحدود بصفة عامة تبعا للزمن الذي تتعلق به  ١-٣
عالوة على ذلك، تفرض دول  یومیة وشهریة وسنویة لمدة الطیران، وهناك عدد كبیر جدا من الدول تقضي كذلك بحدود ربع سنویة لمدة الطیران. 

بید أنه یجب أن یكون مفهوما أن هذه الحدود  . دا على المأموریات التراكمیة لفترات محددة مثل األیام المتتابعة وفترة األیام السبعةكثیرة أیضا حدو 
  سوف تختلف اختالفا واسعا بسبب اختالف الحاالت التي تؤخذ في الحسبان.

ة الرحلة الجویة المخطط لها في إطار الحدود المسموح بها، بغیة مراعاة عملیات التأخیر غیر المتوقعة بمجرد بدء فترة مأموری  ٢-٣
ب ینبغي وضع أحكام للحد من مدى السماح بأي تجاوزات.  وعلى غرار ذلك ینبغي وجود أحكام لضبط قدر انخفاض الراحة إلى الحد األدنى المطلو 

جدول الزمني الذي شهد تأخیرا.  وتعود إلى قائد الطائرة سلطة مد عادة، المسموح به في الحاالت التي یلتمس فیها ایجاد قدر من المرونة لتعویض ال
  فترة مأموریة الرحلة الجویة أو خفض فترة الراحة في إطار الحدود المقررة.

  .اإلبالغلالطالع على شروط  ٣-٢- ١١-٤و ٢-٩- ٤انظر الفقرتین   —مالحظة
غي أن یؤخذ في الحسبان حجم الطاقم بأكمله ومدى امكان تقسیم ینب ،عند وضع األنظمة أو القواعد الخاصة بحدود مدة الطیران  ٣-٣

حمل أعضاء إضافیین للطواقم ووجود تسهیالت على الطائرة تمكن عضو الطاقم وفي حالة  . الواجبات المختلفة الواجب أداؤها على أعضاء الطاقم
 ومعزوال عن مقصورة الطیران والركاب وبعیدا بشكل معقول الحصول على راحة من اإلجهاد في مقعد مائل مریح أو في سریر صغیر یكون مستقال

  .الجویة المخططة، یمكن مد مدة مأموریة الرحلة عن اإلزعاج



تشغیل الطائرات – ٦الملحق   اإلضافة (أ) 

18/11/10 ATT A-3 

ینبغي للدول أن تراعي كل العوامل ذات الصلة التي تشمل: عدد واتجاه المناطق الزمنیة التي یتم عبورها، والوقت المخطط فیه   ٤-٣
ة وعدد القطاعات المخططة و/أو الفعلیة في مدة مأموریة الرحلة الجویة، ونمط العمل والنوم المرتبط باالیقاع الجسدي بدء مدة مأموریة الرحلة الجوی

ساعة، وتنظیم أیام العطالت، وتتابع أوقات استالم العمل المبكرة أو التأخیر في مغادرة العمل، والخلط بین  ٢٤أو الدورة الفسیولوجیة للطاقم البالغة 
  یات المبكرة/المتأخرة/اللیلیة، وخصائص عملیة الطیران.المأمور 

  ذات الطابع الفرضي لمعالجة اإلجهاد الحدودلوضع  اإلرشادیةالخطوط    -٤

  الغرض والنطاق   ١- ٤

  تشمل المواد التالیة مجموعة من المعاییر التي یمكن مراعاتها عند وضع الحدود ذات الطابع الفرضي لمعالجة اإلجهاد.  ١-١-٤

یكون  ال تظهر في هذا المثال قیم رقمیة ألن اختالف الثقافات بین الدول یمكن أن یسفر عن وجهات نظر مختلفة بشأن ما  ٢-١-٤
، اإلجهادالمكان الذي یمكن أن تضع فیه الدولة قیمة تعتبرها مالئمة لمعالجة  إلىمقبوال وما ال یكون مقبوال. وفي النص التالي یرد رمز (*) لإلشارة 

القیمة النموذجیة.  ونشجع الدول على دراسة القیم الرقمیة الموجودة في نظم الدول األخرى للحصول على مزید  إلىاألقواس المربعة [ ] لإلشارة وترد 
  .اإلرشاداتمن 

ذات الصلة عند اتخاذ قرارات بشأن القیم الرقمیة التي ینبغي وضعها، ینبغي للدول مراعاة نتائج المبادئ والمعرفة العلمیة   ٣-١-٤
  هذه القواعد والمسائل الثقافیة وطبیعة العملیات المستهدف القیام بها.   إدارةوالخبرات الماضیة في 

ینبغي للدول أن تقیم مدى مالءمة اتساع جمیع الحدود ونطاقها، وهي الحدود التي یقترح كل مشغل تطبیقها على العملیات،   ٤-١-٤
  ضعها المشغل لمدة الطیران ومدة المأموریة وخطة الراحة.وذلك قبل الموافقة على الحدود التي ی

  التعاریف    ٢- ٤

  المشغلون وأعضاء الطواقم  ١-٢-٤

طاقم قیادة یضم زیادة عن العدد األدنى المطلوب لتشغیل الطائرة والذي یمّكن كل عضو من أعضاء طاقم القیادة أن یترك  — طاقم القیادة المعزز
  عضو آخر مؤهل بشكل مالئم من طاقم الطیران لغرض الراحة أثناء الرحلة.  مكانه المعین وأن یحل محله

 یعمل ال ولكنه الركاب، سالمة لتأمین الطائرة قائد أو المشغلإلیه  یسندها واجبات یؤدي الطاقم أعضاء من واحد — الركاب مقصورة طاقم عضو
  .القیادة طاقم في عضوا بوصفه

  .جویةالالرحلة  مأموریة مدة خالل الطائرة على بالعمل الجوي المشغل یكلفه شخص أي —عضو الطاقم 
  .الجویة الرحلة مأموریة مدة طوال الطائرة لتشغیل ضروریة بواجبات ویكلف جازةإ یحمل قیادة طاقم في عضو — عضو طاقم القیادة

  .سسةمؤ  أو هیئة أو شخصا كان سواء تشغیلها یعرض أو طیران عملیة أي یشغل من  —شغل الطائرة م

  مدد الطیران أو المدد الزمنیة  ٢-٢-٤

 الرحلة انتهاء عند نهائیا فیها تتوقف التي اللحظة حتىاإلقالع  بغرض  للطائرة تحرك أول لحظة من جمالیةاإل المدة — لطائراتا -  الطیران مدة
  .الجویة



ولالجزء األ  تشغیل الطائرات — ٦الملحق    

 ATT A-4 18/11/10 

 العام، بمعناهما"  النهایةإلى  البدایة من"  المصطلح أو"  جمالیةإلا المدة" للمصطلح مرادفة هنا معرفة هي كما الطیران مدة — مالحظة
   الجویة الرحلة انتهاء عند نهائیا فیها تتوقف التي اللحظة حتىاإلقالع  بغرض للطائرة تحـرك أول وقت من المدة هذه وتحسب

  المأموریة ومأموریة الرحلة الجویة  ٣-٢-٤

مقصورة الركاب أداءها، بما في ذلك مثال مأموریة الرحلة الجویة والعمل واإلداري والتدریب أي مهمة یطلب المشغل من طاقم القیادة أو  —المأموریة 
  وتغییر المواقع.

و طاقم مقصورة الركاب الحضور إلى العمل أو بدء المأموریة طاقم القیادة أالفترة التي تبدأ عندما یطلب مشغل من موظفي  — مّدة المأموریة
  .كل مهامه وتنتهي عندما ینهي هذا الشخص

هي الفترة التي تبدأ عندما یطلب من عضو الطاقم الحضور إلى العمل الذي یشمل رحلة جویة أو سلسلة من   —مدة مأموریة الرحلة الجویة 
  الرحالت والتي تنتهي عندما تتوقف الطائرة نهائیا في نهایة آخر رحلة كان على متنها عضو (عضوة) الطاقم.

  حتیاطمدة االستراحة واال  ٤-٢-٤

أو طاقم مقصورة الركاب أحرارا من  الطیرانمدة مستمرة ومحددة من الزمن تعقب و/أو تسبق المأموریة والتي یكون فیها أعضاء طاقم  —مدة الراحة 
  كل المهام.
ا لتلقي تكلیف ألداء مدة محددة من الزمن في المطار أو الفندق أو البیت یطلب فیها المشغل من عضو الطاقم أن یكون متاح —مدة االحتیاط 

  مأموریة محددة بدون التداخل مع فترة الراحة. 

  تعاریف عامة  ٥-٢-٤

الموقع الذي یعینه المشغل لعضو الطاقم والذي یبدأ عادة منه عضو الطاقم وینهي فیه مدة المأموریة أو سلسلة من مدد  —القاعدة األساسیة 
  المأموریات. 

   یطلب فیه المشغل من أعضاء الطاقم الحضور الستالم العمل.هو الوقت الذي  —وقت الحضور للعمل 

  مكان بوصفه راكبا تحت إذن المشغل باستثناء وقت "السفر". إلىنقل عضو طاقم غیر عامل من مكان   —توزیع المواقع 
  ."Deadheading""تحدید الموقع" حسب تعریفه هنا مرادف لمصطلح   —مالحظة 

  غل وتحتوي على األوقات المطلوب فیها من عضو الطاقم أداء المهام.قائمة یقدمها المش  —الجدول 
  . "Rotation"و "Patternو "Line of Time"و "Schedule""الجدول" حسب تعریفه هنا مرادف لكلمة   —مالحظة 

  غرفة نوم مفروشة تتیح فرصة للراحة المالئمة.  —وسائل الراحة المالئمة 
حدث غیر مخطط، مثل الطقس غیر المتوقع أو عطل المعدات أو تأخیر الحركة الجویة الذي یخرج عن  — الظروف التشغیلیة غیر المتوقعة

  سیطرة المشغل. 

  مسؤولیات الدولة   ٣- ٤

یتمثل الهدف من وضع أي حدود ذات طابع فرضي لقواعد معالجة اإلجهاد في ضمان تمتع أعضاء طاقم القیادة وطاقم   ١-٣-٤
الكافیة بحیث یستطیعون العمل بمستوى مرض من األداء والسالمة في ظل كل الظروف.  ویعد المبدأ األساسي لكل عضو مقصورة الركاب بالیقظة 

الطیران من أعضاء الطاقم هو أن یستریح بدرجة مالئمة عندما یبدأ (أو تبدأ) العمل لمدة مأموریة الرحلة الجویة وأن یكون یقظا بشكل كاف أثناء 
  األداء والسالمة في كل الحاالت العادیة وغیر العادیة.  للعمل بمستوى مرض من



تشغیل الطائرات – ٦الملحق   اإلضافة (أ) 

18/11/10 ATT A-5 

إن الغرض من هذا المثال هو شرح كیفیة تحدید الحدود بشأن المتغیرات التي من المرجح أن تؤثر على یقظة عضو الطاقم   ٢-٣-٤
فترات الراحة) التي یمكن أن تطبق عند یتم تخطیط (مثل ساعات الطیران المسموح بها ومدد المأموریة ومدد مأموریة الرحلة الجویة والحدود الدنیا ل

رة جداول طواقم القیادة وطواقم مقصورة الركاب.  ویمكن وضع أحكام بما یمّكن من تجاوز بعض هذه الحدود ولكن في الحاالت غیر المتوقعة بصو 
  معقولة عند تخطیط الرحلة الجویة.

  حدود ذات الطابع الفرضي لمعالجة اإلجهاد.هذا المثال هو مثال واحد فقط على كیفیة وضع ال  ٣-٣-٤

  مسؤولیات المشغل   ٤- ٤

كانت  وٕاذاینبغي للمشغلین أن یذكروا في أدلة العملیات الخاصة بهم عناصر هذا المثال التي تالئم العملیات التي ینفذونها.    ١-٤-٤
، یمكن طلب الحصول على بدیل لها.  وفي هذه الحالة وقبل الموافقة الحدود الواردة في هذا المثال إطارالعملیات مخططة بحیث ال یمكن إدارتها في 

  ت. على البدیل، ینبغي للمشغل أن یثبت لدولة المشغل أن البدیل یقدم مستوى معادال من السالمة وأن االعتراضات المتعلقة بالسالمة قد روعی
وینبغي عضاء الطواقم الفرصة للتخطیط للراحة المالئمة.  ینبغي لجداول المأموریات أن تعد وتنشر مقدما بوقت كاف لتمنح أ  ٢-٤-٤

والنوم.  مراعاة اآلثار التراكمیة للعمل لساعات طویلة براحة أقل ولتفادي الجداول التي یمكن أن تؤدي الى انقطاع خطیر في النمط المقرر للعمل 
  أن تغطي الجداول فترة تبلغ على األقل (*) یوما. وینبغي 
مدة مأموریة الرحلة الجویة المسموح بها مع مراعاة الوقت الالزم للمهام السابقة  إطاریط الرحالت بحیث تكتمل في ینبغي تخط  ٣-٤-٤

أن یكون التشغیل الفعلي هو األساس الذي یستخدم لوضع الحدود الدنیا لمدد الراحة وینبغي على الطیران وأوقات الطیران والرجوع وطبیعة العملیة.  
  على راحة مالئمة. المطلوبة للحصول

بغیة تفادي أي تأثیر سلبي على أداء أعضاء الطاقم، یجب توفیر فرص للحصول على الوجبات عندما تتجاوز فترة مأموریة   ٤-٤-٤
  الرحلة الجویة (*) ساعة.

أو سلسلة من  ینبغي للمشغل أن یعین قاعدة أساسیة لكل عضو من أعضاء الطاقم یبدأ منها ذلك العضو عادة مدة مأموریته  ٥-٤-٤
  أن یتسم تعیین القاعدة األساسیة بقدر من االستدامة.وینبغي .  إلیهامدد المأموریات وینتهي 

كان یعلم أو یشتبه أن عضو الطاقم مصاب باإلجهاد بالقدر الذي  إذایجب أال یطلب المشغل من عضو الطاقم أن یشغل طائرة   ٦-٤-٤
  قد تتأثر به سلبیا سالمة الرحلة الجویة.

  مسؤولیات أعضاء الطواقم   ٥- ٤

أو یشعر بعدم اللیاقة بالقدر الذي  باإلجهادیجب أال یقوم عضو الطاقم بتشغیل طائرة عندما یعلم (أو تعلم) أنه (أو أنها) مصاب   ١-٥-٤
  قد تتأثر به سلبیا سالمة الرحلة الجویة.

لمتاحة لهم للراحة والحصول على الوجبات، وینبغي أن یخططوا ینبغي ألعضاء الطواقم أن یحسنوا استخدام التجهیزات والفرص ا   ٢-٥-٤
  فترات الراحة وأن یستعملوها لضمان حصولهم على الراحة الكاملة. 

  طاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب    ٦- ٤

نطبق هذه الحدود في ساعات الطیران یحدد النص التالي الحدود التي تنطبق على العملیات التي یقوم بها طاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب.  وت
  على طاقم القیادة فقط.
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  حدود مدة الطیران ومدة المأموریة   ٧- ٤

  الحد األقصى لمدة الطیران لطاقم القیادة  ١-٧-٤

  یلي:  ال یمكن أن یتجاوز الحد األقصى لمدة الطیران ما  ١-١-٧-٤

  (*) ساعات في أي مدة مأموریة رحلة جویة.  )أ 
  ] یوما متتابعا.٢٨أیام متتابعة أو (*) ساعات في أي [] ٧(*) ساعات في أي [  )ب 
  ] یوما متتابعا.٣٦٥(*) ساعات في أي [  )ج 

ب) وج) بالتبادل في أي أسبوع أو شهر أو سنة تقویمیة.  وفي هذه الحالة  ١-١-٧- ٤یمكن حساب الحدود الواردة في الفقرة   ٢-١-٧-٤
  التقویمیة.  ینبغي تحدید حدود أخرى خالل فترة الشهرین أو الثالثة 

  الحد األقصى لعدد ساعات المأموریة لطاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب  ٢-٧-٤

  ال یمكن أن تتجاوز ساعات المأموریة ما یلي:  ١-٢-٧-٤

  ] أیام متتابعة أو في أسبوع.٧(*) ساعة في أي [  )أ 
  ] یوما متتابعا أو أي شهر تقویمي. ٢٨(*) ساعة في أي [  )ب 

هام التي تنفذ تحت إذن المشغل.  وتشمل هذه المهام ما یلي وال تقتصر علیه: تحضیرات ما قبل الرحلة الجویة، والقیام تشمل المأموریة جمیع الم
ما بعد الرحلة الجویة، والتدریب المعطى أو المتلقى (في الفصل أو على جهاز محاكاة  ٕاجراءاتبالرحلة الجویة (سواء كانت نقال جویا تجاریا أم ال)، و 

وقت العمل االحتیاط بالقدر المرجح به أن  إدراج، والتوزیع على المواقع.  وینبغي واإلدارةو في الطائرة)، والوقت المحسوب في المكتب الطیران أ
  یسبب إجهادا.

  الحد األقصى لمدة مأموریة الرحلة الجویة لطاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب  ٣-٧-٤

  مأموریة الرحلة الجویة (*) ساعة.ینبغي أن یكون الحد األقصى لمدة   ١-٣-٧-٤

مثل: العدد المخطط للقطاعات والوقت  اإلجهادینبغي لهذا الحد أن یسمح بالتنوع بطریقة تراعي المسائل التي تؤثر على   ١- ١-٣-٧-٤
  وتعزیز طاقم القیادة.المحلي الذي تبدأ فیه المأموریة ونمط الراحة والنوم المرتبط بالدورة البدنیة ألعضاء الطاقم وتنظیم وقت العمل 

ینبغي أن تعكس توقیتات حضور الطاقم للعمل بشكل واقعي الوقت المطلوب إلكمال المهام السابقة على الطیران المتعلقة بكل   ٢-٣-٧-٤
لسجالت.  وألغراض كان ذلك مالئما) وٕاضافة (*) دقیقة قیاسیة في نهایة وقت الرحلة للسماح باستكمال عملیات الفحص وا إذامن السالمة والخدمة (

أن یحسب الوقت المقضي بعد رحلة جویة وینبغي السجالت ینبغي أن یكون وقت الحضور للعمل قبل الرحلة محسوبا بوصفه مأموریة ومأموریة 
  الرحلة كمأموریة. 

بق على طاقم القیادة یجوز أن یكون الحد األقصى لمدة مأموریة الرحلة الجویة ألعضاء مقصورة الركاب أطول من الوقت المط  ٣-٣-٧-٤
  حسب اختالف وقت استالم العمل بین الطاقمین.

یجوز تمدید مدد مأموریات الطیران في الظروف التشغیلیة غیر المتوقعة بما ال یزید عن (*) ساعة حسب تقدیر قائد الطائرة   ٤-٣-٧-٤
رة یعتبرون أنفسهم الئقین عضاء الطاقم الالزمین لتشغیل الطائفقط. وقبل ممارسة هذا التقدیر ینبغي لقائد الطائرة أن یكون مقتنعا بأن جمیع أ

  بذلك.   للقیام
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  الرحالت الجویة التي تشغلها الطواقم المعززة وتوفیر الراحة أثناء الرحلة الجویة  ٤-٧-٤
الطیران وكذلك نوعیة  ینبغي أن یحدد تشكیل طاقم القیادة وعدد أعضائه المحمولین على متن الطائرة لتوفیر فترة راحة أثناء  ١-٤-٧-٤

الحفاظ على توازن معقول بین تقسیم الوقت وینبغي تجهیزات الراحة المتاحة بالقدر الذي یمّكن من تمدید حدود مدة مأموریة الرحلة الجویة األساسیة.  
ة المتاحة والمعاییر األخرى المرتبطة تحدید عدد طاقم مقصورة الركاب مع مراعاة تجهیزات الراحوینبغي بین المهام في أثناء الطیران والراحة.  

  بتشغیل الرحلة الجویة. 
ینبغي أن یكفل المشغل إخطار أعضاء الطاقم قبل بدء فترة الراحة التي تسبق الطیران بالدور المطلوب منهم أداؤه (أي الطاقم   ٢-٤-٧-٤

  لذلك. الرئیسي أو طاقم الراحة) بحیث یمكنهم التخطیط للراحة قبل الرحلة الجویة وفقا 

  الحد األدنى لفترات الراحة   ٨- ٤

  ال یجوز أن یقل الحد األدنى لفترة الراحة السابقة مباشرة على مدة مأموریة الرحلة الجویة عن (*) ساعة.   ١-٨-٤
  ینبغي وضع أحكام للراحة تراعي تأثیر عبور المناطق الزمنیة والعملیات اللیلیة.  ١-١-٨-٤
  المتراكم. اإلجهادول بشكل منتظم لمنع ینبغي منح مدد راحة أط  ٢-١-٨-٤
یجوز خفض الحد األدنى لفترات الراحة في الظروف التشغیلیة غیر المتوقعة بما ال یتجاوز (*) ساعة حسب تقدیر قائد الطائرة   ٣-١-٨-٤
  فقط. 

أن یحسب كمأموریة على  وقت السفر الذي یقضیه عضو الطاقم في العبور بین مكان الراحة ومكان استالم العمل ال یجب  ٤-١-٨-٤
.  وعلى هذا فإن وقت السفر الطویل الذي یستغرق قبل بدء مدة مأموریة الرحلة الجویة مباشرة یمكن اإلجهادالرغم من أنه قد یكون عامال مساهما في 

أخذ راحة سابقة  إلىد تقریر الحاجة الناتج عن وجوده في المأموریة، ولهذا ینبغي أن یراعى عن اإلجهادأن یقلل من قدرة عضو الطاقم على مواجهة 
  على الرحلة من عدمه.

  تقدیر قائد الطائرة   ٩- ٤

المناقشة مع  وبعد اإلجهادمستویات غیر متوقعة من  إلىیجوز لقائد الطائرة، حسب تقدیره، في ظل ظروف خاصة یمكن أن تؤدي   ١-٩-٤
] كي یتسنى ٣- ١-٨-٤ویة الفعلیة و/أو یزید الحد األدنى لفترة الراحة [انظر الفقـرة أعضاء الطاقم المتأثرین بذلك، أن یخفض مدة مأموریة الرحلة الج

  التخلص من أي أثر سلبي على سالمة الرحلة الجویة.
  ینبغي لقائد الطائرة أن یبلغ المشغل باستخدام تقدیره في مد أو خفض المأموریة أو الراحة.  ٢-٩-٤

  أحكام متنوعة   ١٠- ٤

  یاالعمل احتیاط  ١-١٠-٤
عنها مقدما بما ال یقل عن (*) ساعة، وال ینبغي أن یزید الحد  واإلبالغینبغي تحدید وقت بدء ووقت انتهاء فترة االحتیاط   ١-١-١٠-٤

  األقصى لطول أي فترة احتیاط عن (*) ساعة.

قة بین فترة االحتیاط في المطار في الحاالت التي تعقب فترة االحتیاط في المطار مدة مأموریة رحلة جویة، یجب تحدید العال  ٢-١-١٠-٤
على مدة  هذه ومأموریة الرحلة الجویة المكلف بها.  وفي هذه الحالة یجب مراعاة فترة االحتیاط في المطار عند حساب الحد األدنى للراحة السابقة

  مأموریة الرحلة الجویة التالیة لها.
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تأهب في مكان الراحة الذي یرتبه المشغل، ینبغي عندئذ توفیر عندما یطلب من موظفي الطاقم أن یكونوا في وضع ال  ٣-١-١٠-٤
  تجهیزات راحة مالئمة له. 

  لتوافرا  ٢-١٠-٤
، عندما یطلب من عضو الطاقم أن یكون جاهزا لالتصال به خالل فترة وجیزة من الوقت للحصول على التعلیمات المتعلقة باحتمال تغییر الجدول

من الحصول على فترة راحة قبل استالم العمل.  وال ینبغي حساب الوقت المنقضي في التأهب بوصفه  یجب أال یمنع هذا الشرط ذلك الشخص
  مأموریة. 

  التوزیع على المواقع  ٣-١٠-٤
ي ع الذُیحسب جمیع الوقت المنقضي في التوزیع على المواقع كمأموریة.  وُیحسب أیضا كمأموریة رحلة جویة الوقت المنقضي في التوزیع على المواق

الجویة أو یعقبه تشغیل بدون دخول فترة راحة بینهما.  ولكن ال ینبغي حساب التوزیع على المواقع كقطاع تشغیلي عند التخطیط لمدة مأموریة الرحلة 
  حسابها.

  السجالت   ١١- ٤

نبغي إمساك السجالت صالحة حسب المستهدف منها وكما أقرت، ی اإلجهادبغیة تمكین المشغل من التأكد من أن خطة معالجة   ١-١١-٤
لة (*) شهرا للمأموریات التي نفذت وفترات الراحة التي أخذت بما ییسر قیام األشخاص المخولین من قبل المشغل بالتفتیش وبما ییسر قیام دو  ل

  المشغل بالتدقیق. 

القیادة وطاقم مقصورة  ینبغي للمشغل أن یكفل احتواء هذه السجالت على األقل على ما یلي لكل عضو من أعضاء طاقم  ٢-١١-٤
  الركاب:

  بدء ومدة ونهایة كل مدة مأموریة رحلة جویة.  )أ 
  بدء ومدة ونهایة كل مدة مأموریة.  )ب 
  فترات الراحة.  )ج 
  مدة الطیران.  )د 

كان  وٕاذاینبغي للمشغل أن یمسك أیضا سجالت للحاالت التي یستخدم فیها قائد الطائرة تقدیره (كما ورد وصفه في السابق).    ٣-١١-٤
استخدام هذا التقدیر ألسباب مماثلة بما یتجاوز (*) في المائة من الحاالت عند الطیران على طریق جوي معین أو نمط من أنماط الطرق  ینبغي

اتخاذ ترتیبات لتغییر الجدول أو ترتیبات وینبغي وقد ینتج عن ذلك إجهاد غیر ضروري.   اإلرشاداتالجویة، فمن المرجح عدم تحقق الهدف من هذه 
  دولة، عالوة على ذلك، تقدیم نسخ من سجالت معینة.  أيكیل الطواقم بما یخفض التواتر في حدوث مثل هذه الحاالت.  وقد تشترط تش

  ینبغي أن یمسك أعضاء طاقم القیادة سجال شخصیا ألوقات الطیران الیومیة الخاصة بهم.  ٤-١١-٤

________________  
  




