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(xi) 

  مسرد المصطلحات
  وضعت التعریف.عالمة النجمة (*) تدل على أن االیكاو هي التي 

نــوم یعتمــد علیــه یجــب أن تكــون لل ااســتخدام عــدادات النشــاط لرصــد أنمــاط النــوم. ولكــي یكــون منحنــى النشــاط مقیاســ — رســم منحنــى النشــاط
، ألنـه هـو التكنولوجیـا بـالقنوات المتعـددةالنـوم النوم مـن أعـداد النشـاط قـد اعتمـدت بجهـاز اختبـارات  كمیةخوارزمیات الحاسوب التي تقدر 

الیقظـة بـال بـین النـوم و بـین  ه ال یفـرقاألساسـیة فـي رسـم منحنـى النشـاط هـي أنـ ضعفالالقیاسیة الذهبیة لقیاس مدة النوم وجودته. ونقطة 
  حراك (ألن عداد النشاط یقیس مقدار الحركة).

كـة. ویسـجل النشـاط لكـل وحـدة زمنیـة كالدقیقـة مـثال. ویمكـن السـتبانة الحر  اتجهاز یشبه ساعة الید ویحتوي على عداد سـرع — عداد النشاط
مــدى  لــىوتقــدیم بعــض الــدالالت ع مــن یرتــدي هــذا العــدادتحلیــل أنمــاط الحركــة باســتخدام برمجیــة معــدة خصیصــا لتقــدیر طــول مــدة نــوم 

بمــا یجعلهــا أدوات قیمــة لرصــد  ،الحــراك فــي أثنــاء النــوم (مــدى جــودة النــوم). وتصــمم عــدادات النشــاط بحیــث تعمــل باســتمرار لعــدة أســابیع
 منحنــى. وتصــدر عـدادات النشـاط نتائجهـا علـى هیئـة انتهائهـا وخاللهـا وبعـدالجویـة رحلـة القبـل فـي مختلـف األوقـات مثـل مــا  ط النـومأنمـا

  النشاط). ىمنحنرسم بیاني للحركات (
ولكنه یتراوح  ،هي المدة التي یزداد فیها النعاس في منتصف فترة بعد الظهر. ویتفاوت التوقیت المحدد لهذا النعاس — نافذة قیلولة بعد الظهر

الـذي یصـعب فیـه الوقـت أیضـا  . وهـذا التوقیـت جیـد لمحاولـة القیلولـة. وهـو١٧,٠٠والسـاعة  ١٥,٠٠عادة لدى معظم النـاس بـین السـاعة 
  .إذا كانت آخر نومة قد تقلصتاحتماال وخاصة  هي األكثربال قصد  الغفوة كونتالبقاء في حالة یقظة، ولذلك 

رك موقعـه المحـدد تطاقم قیادة یشمل أكثر من العدد األدنى المطلوب لتشغیل الطائرة، بحیث یتمكن عضو الطاقم من  — طاقم القیادة المعزز
  ویحل محله عضو آخر من الطاقم مؤهل على النحو المالئم. ،لیستریح من مأموریته

رحالت الطیران التي یعمل علیها طاقم طیران معزز بما یتیح مددا أطول للمأموریات وفترات استراحة خالل  — العملیات بعیدة المدى المعززة
  الرحلة.

بناء على الفهم العلمـي للعوامـل التـي  ، وذلكاق أعضاء الطاقممستویات إرهببرمجیة حاسوبیة مصممة للتنبؤ  — النموذج الریاضي البیولوجي
المالئــــم. وهـــى أداة اختیاریــــة اإلرهـــاق. وجمیــــع النمـــاذج الریاضـــیة البیولوجیــــة لهـــا حــــدود یتعـــین فهمهـــا الســــتخدامها علـــى النحـــو  تجلـــب
  ).ملحق السادسبالجزء األول من ال ٨من المرفق  ١-٢مقررة) للتنبؤ بدالالت مخاطر اإلرهاق (الفقرة   (غیر

ن یحـدثان عنـدما یقـل النـوم امخاطر اإلرهاق على أنه النعـاس وضـعف األداء اللـذ معالجةاإلرهاق المزمن یعرَّف في سیاق  — اإلرهاق المزمن
  ).النوم تقلصیوما بعد یوم. وهما ظاهرتان یمكن التخلص منهما بالنوم المالئم الستعادة القوى (انظر أیضا تراكم 

  :الذي في الشخص تشخصحالة طبیة  — رهاق المزمنمتالزمة اإل 
یعــاني مــن إرهــاق شــدید مــزمن لمــدة ســتة أشــهر علــى األقــل، ال یتحســن بالراحــة ویتبــین مــن الفحــص الســریري أنــه لــیس ناتجــا عــن حالــة   -١

  مرضیة أو نفسیة؛
مـدى فـي قصـیرة المـدى أو  تهتدهور شدید في ذاكر یعاني في نفس الوقت من أربعة أو أكثر من األعراض التالیة: أن یقرر بنفسه وجود   -٢

األنشـطة المهنیـة أو التعلیمیـة أو االجتماعیـة أو الشخصـیة؛ والتهـاب متكـرر فـي الحلـق؛  فـيالتركیز إلى درجـة تسـبب انخفاضـا ملموسـا 
احمـرار؛ وصـداع  تـورم أو هاال یصـحبمفاصـل عـدة وألم في العقد اللیمفاویة في العنق أو تحت اإلبطین؛ وآالم في العضالت؛ وآالم في 

سـاعة (تعـب واعـتالل شـدیدان  ٢٤من نوع جدید أو نمط جدید أو شدة جدیـدة؛ ونـوم ال یـنعش؛ وضـعف بعـد اإلجهـاد یسـتمر ألكثـر مـن 
  بعد أي نشاط بدني أو ذهني). لمدد طویلة

أن یكون اإلرهاق وتدهور الذاكرة أو ضعف التركیز قد عطل األنشطة الیومیة العادیة واقترن بأعراض أخرى اسـتمرت أو تكـررت  ویجب  
  (http://www.cdc.gov/cfs/general/case_definition/index.html) .ولم یسبقه إرهاقستة أشهر متتالیة أو أكثر مرض دام خالل 

http://www.cdc


 (xii) نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

)، لــدخول الضــوءل فــي العــین مــنظم عصــبي موجــود فــي المــخ، یرصــد دورة تتــابع النهــار واللیــل (عــن طریــق ممــر — ســاعة الجســم البیولوجیــة
نوبـات یثیـر مشـكلة ألنـه یتطلـب تغییـر نمـط تتـابع النـوم والیقظـة، فتقـاوم سـاعة الجسـم ال فـيویجعلنا نفضل النوم باللیل. ولذلك فإن العمـل 

 مفـاجئ ألنه تغییـر ،التوقیت بعد السفر مشكلة هو أیضا فرق ویثیرالبیولوجیة هذا التغییر ألنها "مضبوطة" على دورة تتابع النهار واللیل. 
جیة تتكیف في النهایة مع هذا التغییر في حالة البقاء لمدة كافیة في المنطقة الزمنیة في دورة تتابع النهار واللیل، لكن ساعة الجسم البیولو 

  الجدیدة.
تتبـع حسـب الحاجـة لمقاومـة اإلرهـاق الـذي یحـل بعضـو تخفـف وطـأة اإلرهـاق و اسـتراتیجیة فعالـة  — ة في مقصورة القیـادةمحدوداالستراحة ال

وینبغـي بهذاالـدلیل. ة في مقصورة القیادة فـي المرفـق (ب) محدودلموصى بها لالستراحة الالطاقم في أثناء الطیران. وقد وردت اإلجراءات ا
  ، أي كما لو كانت استراتیجیة إلطالة مدد المأموریات.ةثابت بصفةاتباع هذه االستراتیجیة  االمتناع عن

باســتمرار. ومنهــا مــثال: قواعــد وضــع جــداول اســتراتیجیات دفاعیــة علــى مســتوى النظــام لتقلیــل مخــاطر اإلرهــاق إلــى أدنــى حــد و  — الضــوابط
 ،الل الرحلـةخـ، وبروتوكـوالت االسـتراحة الطیرانالطیران، ورصد عدد أعضاء الطاقم، واختیار التجهیزات المالئمة الستراحة الطاقم خالل 

  ة في مقصورة القیادة.محدودواالستراحة ال
اقم اتباعها لتقلیل مخاطر اإلرهاق. وهي قد تقسم أحیانا إلى و ألعضاء الط یجوز تخفف وطأة اإلرهاق،استراتیجیات فردیة  — التدابیر المضادة

 تــدابیر مضــادة اســتراتیجیة (تتبــع فــي المنــزل وخــارج الخدمــة، مثــل عــادات النــوم الجیــدة أو القیلولــة قبــل المأموریــة اللیلیــة) وتــدابیر مضــادة
  ة في مقصورة القیادة).دودمحالرحلة الجویة، مثل االستراحة الأثناء تشغیلیة (تتبع في 
  أي شخص یكلفه المشغل الجوي بالعمل على طائرة خالل مدة المأموریة الجویة. — *عضو طاقم الطائرة
  مجموعة من الرحالت النظامیة التي یكلف فیها عضو طاقم الطائرة بالعمل لیوم أو أكثر. — توزیع طاقم الطائرة

سـاعة). وعنــدما یــزداد  ٢٤كـافي لعــدة لیــال متعاقبـة (أو ألیــام طولهــا الالنــوم  ینـام الشــصدما ال عنــ تقلــص  النـومیتــراكم  —تقلــص  النــومتـراكم 
  یزداد تدریجیا تدهور األداء والنعاس الحسي ویصعب على الناس تقییم مستوى تدهورهم. تقلص  النومتدریجیا تراكم 

یؤدوهــا، وهــي تتضــمن مــثال مأموریــة أن  الركــابأو طــاقم مقصــورة القیــادة أي مهمــة یطلــب مشــغل الطــائرة مــن أعضــاء طــاقم  — *المأموریــة
  عندما یكون من المرجح أن یحدث اإلرهاق. اتواالستعداد اتالترتیباتخاذ و ، والتدریب، ةاإلداری واألعمالالطیران، 

ركــاب الحضــور للعمــل أو بــدء طــاقم القیــادة أو طــاقم مقصــورة ال عضــوالمــدة التــي تبــدأ عنــدما یطلــب مشــغل الطــائرة مــن  — *مــدة المأموریــة
  جمیع مهامه. عضو الطاقمالعمل، وتنتهي عندما ینهي 

 السـهر إلـىالمیـل ، وهذا ة جسمه البیولوجیةالشخص الذي یتأخر وقت نومه العادي عن المتوسط بسبب خصائص ساع — الشخص المسائي
  البلوغ.سن المراهقة ثم ینعكس لدى معظم الناس بعد  في عمریزداد 

مـدة تـدوم بضــع سـاعات فـي دورة سـاعة الجســم البیولوجیـة، تبـدأ قبـل الوقــت المعتـاد للنـوم مباشـرة فتــزداد  — اسـتمرار الیقظــة المسـائیةمنطقـة 
في وقت مبكر جدا یؤدي عادة إلى االستغراق في النـوم بعـد مـدة أطـول،  لنوم. وبالتالي فإن االستلقاء على السریرا االستغراق فيصعوبة 

  مبكرة. في أوقات لمبكر اإلضافي. وهكذا یقل النوم وتزداد مخاطر اإلرهاق عند بدء المأموریاتإلى النوم ا ال
، أو لكثـــرة الیقظـــة، أو الخـــتالل ســـاعة الجســـم تقلص  النـــومحالـــة عضـــویة تقـــل فیهـــا قـــدرات األداء الـــذهني أو البـــدني نتیجـــة لـــ — *اإلرهـــاق

لطــائرة اعــبء العمـل (النشــاط الــذهني و/أو البـدني)، بمــا یــؤثر فـي انتبــاه عضــو الطـاقم ویحــد مــن قدرتـه علــى تشــغیل ثقــل البیولوجیـة، أو ل
  أو قدرته على أداء مأموریات السالمة.بأمان 

رهاق المناوئة التعامل مع اإلرهاق بأسلوب یالئم مستوى التعرض للمخاطر وطبیعة العملیة، من أجل تقلیل آثار اإل — مخاطر اإلرهاق معالجة
  للسالمة التشغیلیة.

بـالجزء  ٨لمرفـق افـي  ١-١القسـم مخـاطر اإلرهـاق ( معالجةنظام في  مقررعنصر  سیاساتهذه ال — مخاطر اإلرهاق ةجنظام معال سیاسات
مخــاطر اإلرهــاق وأن تســرد أهــداف الســالمة  معالجــةنظــام تعریفــا لعناصــر  سیاســاتالملحــق الســادس). ویجــب أن تشــمل هــذه الاألول مــن 

؛ وأن تبلــغ إلــى جمیــع أنحــاء شــركة الطیــرانمخــاطر اإلرهــاق؛ وأن یوقــع علیهــا المــدیر التنفیــذي المســؤول عــن  معالجــةالمتوخــاة مــن نظــام 
مخـاطر اإلرهــاق  معالجـةنظـام السـالمة وبتـوفیر المــوارد المالئمـة ل الشـركة بــاإلبالغ الفعـال عـن مسـائل؛ وأن تعلـن عـن التـزام إدارة الشـركة



 
(xiii) مسرد المصطلحات 

مخــاطر  معالجــةنظــام مخــاطر اإلرهــاق؛ وأن تعــّرف الخطــوط الواضــحة للمســاءلة عــن حســن تشــغیل  معالجــةنظــام وبالتحســین المســتمر ل
  مخاطر اإلرهاق. معالجةنظام اإلرهاق؛ وأن تشترط إجراء استعراضات دوریة ل

وسیلة تعتمد على البیانات لممارسة الرصد المستمر لمخاطر السالمة الناجمة عن اإلرهاق والحد منها بنـاء  — مخاطر اإلرهاق معالجةنظام *
علــى مبــادئ ودرایــات علمیــة وعلــى الخبــرة التشــغیلیة، بمــا یضــمن أن المــوظفین المعنیــین یــؤدون مهــامهم علــى المســتویات المالئمــة مــن 

  الیقظة.
مجموعـة مكونـة مـن ممثلـین عـن جمیـع فئـات أصـحاب المصـلحة (اإلدارة، وتخطـیط الجـداول،  — رهـاقبالسـالمة مـن اإل  فریق العمل المعنـي

وممثلو الطواقم، ومعهم علمیون متخصصون وخبراء في تحلیـل البیانـات وفـي الطـب حسـب الحاجـة)، ومسـؤولة عـن تنسـیق جمیـع أنشـطة 
  .شركة الطیراناإلرهاق في  معالجة

ترصـد هـذا النظـام برمتـه أن  یجـب  مخـاطر اإلرهـاق معالجـةنظـام اءات ضمان السالمة التي ینص علیها إجر  — ضمان السالمة من اإلرهاق
مقتضیات التنظیمیة. وهذه اإلجـراءات تحـدد التغییـرات الو  هسیاساتللتحقق من أنه یؤتي القصد منه وأنه یحقق أهداف السالمة المحددة في 

مخـــاطر اإلرهـــاق  معالجـــةلمخـــاطر اإلرهـــاق، وتحـــدد مجـــاالت تحســـین أداء الســـالمة  جـــةمعالنظـــام التشـــغیلیة والتنظیمیـــة التـــي تـــؤثر فـــي 
  (التحسین المستمر).
  عملیة تحلیل بیانات مسجل الطیران من أجل تحسین سالمة عملیات الطیران. — *تحلیل بیانات الطیران
التـي تبـدأ عنـدما یطلـب مـن عضـو طـاقم القیـادة أو طـاقم مقصـورة الركـاب الحضـور إلـى العمـل الـذي یشـمل  المـدة— *مدة المأموریـة الجویـة

عنـدما تتوقـف الطـائرة نهائیـا فـي نهایـة آخـر رحلـة كـان علـى متنهـا عضـو هـذه المـدة وتنتهـي  الجویـة، رحلة جویـة أو سلسـلة مـن الـرحالت
  الطاقم.
  ول تحرك للطائرة بغرض اإلقالع وحتى اللحظة التي تتوقف فیها الطائرة في نهایة رحلتها الجویة.المدة اإلجمالیة من لحظة أ — مدة الطیران

ــى  ــدریب عل  تحمــلتضــمن أن جمیــع أصــحاب المصــلحة قــادرون علــى  الكفــاءة لتحســینبــرامج تــدریب  — مخــاطر اإلرهــاق معالجــةنظــام الت
  مخاطر اإلرهاق. معالجةمسؤولیاتهم في مجال 

  انظر النوم االستتبابي. — بابيضغط النوم االستت
النـوم أو  االسـتغراق فـي مرحلة زمنیة من دورة ساعة الجسم البیولوجیة ینزع فیها الجسم نزعة قویة إلى التیقظ ویصعب علیه — المنبه الداخلي

نافـذة بـطء مـن سـت سـاعات بعـد أي لغایـة أوائـل العصـر تقریبـا تسـتمر و قـت متـأخر مـن الصـبح ا. وهذه المرحلة تحدث فـي استمرار النوم
  المأموریة اللیلیة.انتهاء النوم وتزاید خطورة اإلصابة باإلرهاق بعد  تقلصوقد تتسبب  ،الساعة البیولوجیة

بسـبب العـابرة لخطـوط الطـول (الجـوي التـزامن بـین سـاعة الجسـم البیولوجیـة ودورة النهـار واللیـل، تسـببه الـرحالت  انقطاع فـي — فرق التوقیت
واللیـل). ویسـفر فـرق التوقیـت عـن تفـاوت بـین اإلیقـاع الـداخلي لمختلـف وظـائف الجسـم. وتتضـمن  رفجـائي فـي دورة تعاقـب النهـاالتغیـر ال

لــروتین المحلــي، ومشــاكل فــي الهضــم، وتــدهور األداء الــذهني والبــدني، ل مخالفــةاألعــراض الشــائعة الرغبــة فــي األكــل والنــوم فــي أوقــات 
 هعـود سـاعة جسـمتتكفـي لتالمدة التـي في المنطقة الزمنیة الجدیدة  أن یقضي الشخصفي المزاج. وینتهي تأثیر فرق التوقیت بعد  وتقلبات

  البیولوجیة تعودا تاما على التوقیت المحلي.
وعـي  والسـمعیة) وینزلـق بـال البصـریةالوعي بـالمحیط (یتوقـف المـخ عـن معالجـة المعلومـات المخ فیها  یفقدبضع ثوان) مدة قصیرة ( — الغفوة

  . والغفوة دلیل على النعاس الفسیولوجي الشدید.حركة العینین السریعةفي نوم خال من 
أساسا؛  مخاطر اإلرهاق. وهي النوعیة المحددة تتضمن مثال: زیادة عدد أعضاء الطاقم تخفف وطأةتدخالت على مستوى النظام  — تخفیفال

قیــام قائــد الطــائرة بإعــادة تنظــیم ترتیبــات و وتعلــیم أعضــاء الطــاقم أفضــل طریقــة للنــوم فــي أثنــاء الرحلــة الجویــة؛  ،واســتخدام طــاقم احتیــاطي
  الظروف التشغیلیة.حسب و  هفي ضوء مستویات إرهاق أعضاء طاقمو الراحة في أثناء الرحلة الجویة حسب تقدیره في یوم الرحلة 

إلـى  ویـزداد المیـلاعة جسـمه البیولوجیـة. سـقـت أبكـر مـن المتوسـط بسـبب خصـائص شـخص یبـدأ نومـه الطبیعـي فـي و  — الشخص الصباحي
  .سن البلوغطوال  الستیقاظ في الصباح الباكرا



 (xiv) نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

للشـخص خمـس دقـائق تـوفر  الـي تـدومالقصـیرة  ةالقیلولـ وقد تبین أنمدة نوم قصیرة تقل عادة عن نصف مدة النوم اللیلي الكامل.  — القیلولة
  ة في مقصورة القیادة.محدودانظر أیضا االستراحة ال –تراكم آثار قلة النوم راحة (مؤقتة) من 

فئــة نــوم یــنخفض فیهــا تــدریجیا النشــاط الكهربــائي فــي المــخ (علــى شــكل موجــات مخیــة مقیســة  — حركــة العینــین الســریعةالنــوم الخــالي مــن 
المـخ". وكلمـا تباطـأت موجـات المـخ فـي النـوم الخـالي  اتموجـبالمصـطلح "رسـم  بأقطاب كهربائیة ملصقة بالجمجمة، وُتعرف هـذه العملیـة

نشـاط مجموعـات كبیـرة مـن خالیـا المـخ (العصـبیة). وینقسـم النـوم الخـالي مـن  وتـزامنسـعة الموجـات،  ازدادت، حركة العینین السریعةمن 
 ٤و ٣المرحلتـان  وم الخفیـف، أمـاالنـ ٢و ١عادة إلى أربع مراحل حسب خصائص موجات المخ. وتمثل المرحلتـان  حركة العینین السریعة

  فتمثالن النوم العمیق الذي یسمى أیضا نوم الموجات البطیئة.
حركـة العینـین تعاقـب منـتظم بـین النـوم الخـالي مـن  — دورة تناوب النوم الخالي من حركة العینـین السـریعة مـع نـوم حركـة العینـین السـریعة

  دقیقة تقریبا. ٩٠ مدتها، في دورة حركة العینین السریعةونوم  السریعة
ي نشـاطه عنـد االسـتیقاظ. ولكـن العینـین تتحركـان مـن وقـت آلخـر تحـت ائفئة نوم یشبه فیها نشـاط المـخ الكهربـ — حركة العینین السریعةنوم 

وتصــاحب هـــذه الحركــة غالبــا ارتعاشـــات عضــلیة وعـــدم انتظــام ضـــربات القلــب والتـــنفس.  –" حركـــة العینــین الســـریعة" –الجفــون المغلقــة 
. وفـــي الوقــت ذاتــه ال یســتطیع الجســم التحـــرك هــمأن یتــذكروا أحالم حركــة العینــین الســریعةویســتطیع األشــخاص الــذین أوقظــوا مــن نـــوم 

أحیانـا "إعاقـة نـوم  حركـة العینـین السـریعةالشـلل هـذه خـالل نـوم  . وتسمى حالةوعلیه فال یتحرك استجابة لألحالماستجابة إلشارات المخ، 
  ".حركة العینین السریعة

تراكم ن عساعة) أو  ٢٤ واحدة قدرها مدةفي  تقلص  النومالنوم ( الحادة الناجمة عن قلةثار اآلنوم مطلوب لالنتعاش من  — يضالنوم التعوی
أطــول مــن النــوم المعتــاد، ولكــن قلــة النــوم ال تعــوض  النــوم التعویضــيســاعة). وقــد یكــون  ٢٤ كــل منهــا (لمــدد متعــددة طــول تقلــص  النــوم

یعتــاد تمامــا علــى المنطقــة الزمنیــة المحلیــة)  بعــد أند (و بــال حــد نومــالیلتــین  أن ینــامعضــو الطــاقم عــادة  تقتضــي مــنســاعة بســاعة، بــل 
). وتشـــیر البحـــوث حركـــة العینـــین الســـریعةنـــوم  مـــع كـــة العینـــین الســـریعةحر النـــوم الخـــالي مـــن تنـــاوب دورة لیســـتعید بنیـــة نومـــه الطبیعیـــة (

  .النوم التعویضيقد تقتضي أكثر من لیلتین من  الیقظةوظائف المثلى لستعادة االالمختبریة الحدیثة إلى أن 
القیـادة أو طـاقم مقصـورة الركـاب مدة محددة متواصـلة، تتبـع و/أو تسـبق مـدة المأموریـة، ُیعفـى خاللهـا أعضـاء طـاقم مقصـورة  — *فترة الراحة

  من جمیع واجباتهم.
  اقم.و طالتوزیع أعضاء الجدول الزمني ل — الجدول/الجدولة
توخیـا لتحقیـق أعلـى مسـتوى  ،االحتیاط المـنظم مـن مخـاطر التشـغیل المرتبطـة بالرحلـة الجویـة واألنشـطة الهندسـیة واألرضـیة — إدارة السالمة

  ممكن من مستویات سالمة األداء.
  نهج منتظم إلدارة السالمة، یشمل الهیاكل التنظیمیة والمساءلة والسیاسات واإلجراءات الضروریة. — *نظام إدارة السالمة

  أقل مستوى من السالمة یعقل تحقیقه. وبین یتحقق في محیط محكمیجب أن مستوى السالمة الذي العالقة بین  — أداء السالمة
  .إدارة فعالة ،، والسیما أعضاء الطاقمٕادارة المواردت الجویة المقرر للوفاء باالحتیاجات التشغیلیة و تسلسل الرحال — جدول الرحالت الجویة

البیولوجیـة. وهـذا  أجسـامهمسـاعة عـادة  نـومهم الـذي تملیـهأي نمط عمل یتطلب من أعضـاء الطـاقم أن یظلـوا یقظـین فـي وقـت  — نوبة العمل
نمط العمـل. وتـرتبط نوبـة العمـل ، ال بـیسبب مشـكلة ألن سـاعة الجسـم البیولوجیـة حساسـة للضـوء وتمیـل إلـى االرتبـاط بـدورة النهـار واللیـل

ســتوى عـادة بانقطـاع النــوم واالضـطرار إلــى العمـل خــالل أوقـات مــن دورة سـاعة الجسـم البیولوجیــة یقـل فیهــا مسـتوى األداء والتنبــه عـن الم
  الساعة البیولوجیة). ذاألمثل (على سبیل المثال، خالل أدنى نواف

یعمـل المـخ فیهـا علـى  تقل معالجة المعلومات الحسیة إلـى أدنـى حـد. والفالتحكم الواعي في المخ حالة یمكن الخروج منها ینعدم فیها  — النوم
متسلسلة استنزفته أنشطة الیقظة. ویتكون النوم من عملیات  الذية فرز وخزن األحداث الیومیة، ویعجز عن استعادة نشاط األجهزة الحیوی

  .حركة العینین السریعة، ونوم حركة العینین السریعةن هما: النوم الخالي من امعقدة تتناوب فیها حالتان ذهنیتو 



 
(xv) مسرد المصطلحات 

  .تقلص  النومانظر تراكم  — النومتقلص 
اضـطرابا مختلفـا  ٨٠طائفة من المشاكل تحول دون النوم المنعش مهما كان الوقت كافیـا لمحاولـة النـوم. وهنـاك أكثـر مـن  — اضطرابات النوم

)، االسـتتبابيیسبب مقـادیر متفاوتـة مـن انقطـاع النـوم. وتتضـمن األمثلـة انقطـاع النـوم بسـبب انسـداد التـنفس، واألرق، والتغفیـق (داء النـوم 
  راف في أثناء النوم.حركات الدوریة لألطوال

) وتتزایـد هـذه الحاجـة حركـة العینـین السـریعةمـن النـوم الخـالي مـن  ٤و ٣حاجة الجسم إلى نوم بطيء الموجة (المرحلتـان  — النوم االستتبابي
  خالل الیقظة وتتناقص أضعافا مضاعفة خالل النوم.

یعمــل المــخ علــى االســتیقاظ. وقــد یحــدث همــود النــوم عنــد  حــاالت توهــان مؤقــت وتــرنح وضــعف فــي األداء قــد یحــدث عنــدما — همــود النــوم
ولكنـــه قـــد یـــدوم مـــدة أطـــول أو قـــد یكـــون أكثـــف عنـــد االســـتیقاظ مـــن نـــوم الموجـــات البطیئـــة  ،االســـتیقاظ مـــن أي مرحلـــة مـــن مراحـــل النـــوم

تتخللهــا نســبة عالیــة مــن نــوم التــي قیلـوالت اللفتــرات أو فــي ا) أو بعــد النــوم حركــة العینـین الســریعةمــن النــوم الخــالي مــن  ٤و ٣(المرحلتـان 
  الموجات البطیئة.
ــوم مــن و ألداء فــي أثنــاء الیقظــة. وامقــدار النــوم المطلــوب بانتظــام للحفــاظ علــى المســتویات المثلــى مــن التنبــه لالســتیقاظ  — االحتیــاج إلــى الن

نوم محدود مزمن وعندما تتاح یعانون من األفراد  من كثیرا ، ألنالصعب جدا قیاس هذا االحتیاج عملیا ألنه یتفاوت من شخص إلى آخر
  .التعویضيلنوم النظري لمقدار اللهم فرصة النوم بال حدود فإن نومهم قد یطول ویتجاوز 

 دورة تنـاوب النـومتتمیـز بأقـل انقطـاع فـي هـي التـي الیقظة. ونوعیة النوم الجیـدة  وظائفالستعادة الذي یكفي القدرة على النوم  — نوعیة النوم
الذي المخ مراحل النوم الخفیف  ما یدخل، أو عندةدور هذه ال. وعند تجزئة الخالي من حركة العینین السریعة مع نوم حركة العینین السریعة

  ، تقل قیمة النوم التعویضیة.فعالال یصل إلى مرحلة االستیقاظ 
 ویزیـدمتتـالیتین علـى األقـل. وتـراكم النـوم المحـدود یضـعف األداء  علـى مـدى لیلتـین ")تقلـص النـوم"(النوم األقل مـن الحاجـة  — النوم المحدود

  ).الغفوة(انظر  هرغم أنف الشخصالحاجة إلى النوم إلى أن ینام تدریجیا في نهایة المطاف النعاس الموضوعي تدریجیا. وسوف تتزاید 
)، وهمـا تتمیـزان بموجـات مخیـة شـدیدة ٤و ٣ن ا(المرحلتـ حركـة العینـین السـریعةأعمق مرحلتین من النوم الخالي من  — نوم الموجات البطیئة

  اهرتز).جمی ٤اهرتز وجمی ٠,٥االتساع (رسم أمواج المخ یتراوح غالبا بین 
یطلب فیهـا المشـغل مـن عضـو طـاقم القیـادة أو  ،ال تتخللها فترة راحةمدة محددة في المطار أو الفندق أو المنزل،  — وضع االستعداد للخدمة

  مقصورة الركاب أن یكون جاهزا ألداء مأموریة محددة.عضو طاقم 
  خالل فترة الراحة الالحقة.منه تراكم ضعف األداء في مأموریة واحدة قائمة بذاتها، ویمكن االنتعاش  — اإلرهاق العابر

ة یـنفسـه لبـدء المأموریـة ولغا الطاقمویقصد به الوقت الذي یبدأ منذ أن یقدم عضو  ،جداول المأموریات فيمصطلح یستخدم  — الجویة الرحلة
  عدة سفرات لعدة أیام. الجویة انتهاء مأموریته. وقد تشمل الرحلةبعد عودته 

یـرات سـاعة شـاملة أحـوال الریـاح والتغ ١٦یتجـاوز الطیـران بینهمـا  مدینتین محددتینفي أي قطاع بین  رحالت جویة — العملیات فائقة المدى
). ٢٠٠٥اللجنـة التوجیهیـة لتأهـب طـاقم الطیـران فـائق المـدى، التابعـة لمؤسسـة السـالمة الجویـة (الموسمیة (حسب التعریف الذي وضـعته 

Flight Safety Digest 26.(  
أو التغیـر المفـاجئ فـي األحـوال الجویـة ظروف خارجـة عـن سـیطرة مشـغل الطـائرة، مثـل  تملیهحدث غیر متوقع  — ظروف التشغیل المفاجئة

مشغل الطائرة  یعرفهاأن تحدث أو أن یجب الحركة الجویة. ولكي توصف هذه الظروف بأنها مفاجئة  بسببعطل في المعدات أو تأخیر 
  بعد بدء الرحلة الجویة (أي بعد اللحظة التي تبدأ فیها الطائرة تحركاتها األولى تمهیدا لإلقالع).

شعر عضو الطاقم بنعاس ال تقتضـي احتیاجـات المأموریـة تـأخیره. النوم غیر المقید باحتیاجات المأموریة، وهو یبدأ عندما ی — النوم بال حدود
  .لیعود إلى أداء واجباتهیستیقظ بشكل تلقائي لن یحتاج إلى ضبط المنبه على وقت محدد ألنه سهذا فضال عن أن عضو الطاقم 
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یستحیل على فوالنعاس إلى أقصى حد وقت من دورة ساعة الجسم البیولوجیة یصل فیه اإلرهاق الشخصي  — البیولوجیة نوافذ بطء الساعة
عادة ما  –تصل درجة حرارة الجسم إلى أدناها  هو عندماالبیولوجیة  نوافذ بطء الساعةل والتوقیت الیوميالقیام بعمل ذهني أو بدني.  الشخص

نوافذ بطء بعد أن یتعود الفرد تماما على المنطقة الزمنیة المحلیة. ومع ذلك تتفاوت مواقیت  - ٥,٠٠إلى الساعة  ٣,٠٠تكون من الساعة 
قد تتأخر لبضع ساعات بعد و البیولوجیة، ألنها تحدث في وقت أبكر للشخص الصباحي وتحدث في وقت متأخر للشخص المسائي  الساعة

  عدة نوبات لیلیة متتالیة.العمل في 

________________  
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  مقدمة عن نظم معالجة مخاطر اإلرهاق — الفصل األول
  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؟ ما هو    ١-١

  عرفّت االیكاو اإلرهاق على أنه:
 لثقل أو لكثرة الیقظة، أو الختالل ساعة الجسم البیولوجیة أو ،تقلص  النومل نتیجةاألداء الذهني أو البدني  اتقدر  تقل فیها  عضویةحالة 

قدرته على أدء قدرته على تشغیل الطائرة بأمان أو یحد من انتباه عضو الطاقم و  بما یؤثر في ،عبء العمل (النشاط الذهني و/أو البدني)
  السالمة. مأموریات

  السالمة. تقوض. وبالتالي فإن لإلرهاق عواقب ١بشري رئیسي ألنه یؤثر في معظم قدرة عضو الطاقم على أداء عمله ةر و واإلرهاق عامل خط
  وفیما یلي تعریف نظام معالجة مخاطر اإلرهاق:

 ودرایاتعلى مبادئ  والحد منها بناءاإلرهاق  سالمة من جراءال التي تقوض مخاطرلل المستمر لرصدا لممارسة على البیانات تعتمدوسیلة 
  .التیقظمن  المالئمةمستویات العلى  یؤدون مهامهمالموظفین المعنیین  ، بما یضمن أنالخبرة التشغیلیة وعلىعلمیة 
الهدف من نظام معالجة مخاطر اإلرهاق هو ضمان یقظة أعضاء طاقم مقصورة القیادة ومقصورة الركاب بدرجة تمكنهم من العمل أي أن 

على مستویات أداء تبعث على االطمئنان. ویطبق هذا النظام مبادئ وٕاجراءات نظام إدارة السالمة لتفادي المخاطر المرتبطة بإرهاق أعضاء 
عالجة مخاطر اإلرهاق، مثله كمثل نظام إدارة السالمة، یحقق توازنا واقعیا بین السالمة واإلنتاجیة والتكالیف، ویحدد الطاقم. ثم إن نظام م

هیكل لذلك فإن بعد وقوع األحداث المناوئة. و  مواطن الضعفبطریقة استباقیة فرص تحسین اإلجراءات التشغیلیة وتقلیل المخاطر، كما یحدد 
هي معالجة المخاطر التي  تهنظام إدارة السالمة. وأهم أنشط استنادا إلىنظام معالجة مخاطر اإلرهاق الموصوف في هذا الدلیل تم تصمیمه 

وهي ضمان السالمة (و في القواعد والتوصیات الدولیة بأنها إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق)،  وهي األنشطة الموصوفةالسالمة ( تقوض
 انالموصوفة في القواعد والتوصیات الدولیة بأنها إجراءات ضمان السالمة المنصوص علیها في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق). وهذة االنشط

بإجراءات التشجیع على اتباع قواعد معالجة مخاطر  یدعمانفي ظل سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق و  انمارسی اناألساسی النشاطان
  ق النظام برمته بالطریقة التي تبعث على ارتیاح دولة المشغل.اإلرهاق. ویجب توثی

الذي یقضي بتدریب الموظفین  ٢على مفهوم ثقافة اإلبالغ عن مسائل السالمة ،ونظام معالجة مخاطر اإلرهاقهو  ،یعتمد نظام إدارة السالمة
لتشجیع جمیع الموظفین المشاركین في نظام معالجة وتشجیعهم باستمرار على اإلبالغ عن األضرار فور مشاهدتها في بیئة العملیات. و 

  مخاطر اإلرهاق على اإلبالغ عن أضرار اإلرهاق یجب على المشغل أن یمیز بوضوح بین النقطتین التالیتین:
 هاق؛للمعالجة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلر  المقبولة بوصفها جزءا طبیعیا من السلوك البشري وقابال، األخطاء البشریة العفویة •

 واالنتهاك المتعمد للقواعد واإلجراءات المقررة. •

  مستقلة عن إجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ،المخالفات المتعمدة لحسممشغل الطائرة إجراءات  یضعوینبغي أن 
تواظب على اتخاذ أن  شركة الطیرانالسالمة یجب على التي تقوض ولتشجیع الموظفین على االلتزام المستمر باإلبالغ عن األخطار 

سالمة المقدمة من موظفي دام نظام اإلبالغ عن المسائل المتعلقة بالسالمة فعاال ستزداد تقاریر ال . ومابإجراءات مناسبة ستجابة لبالغاتهماال
  عن األخطار التي شاهدوها وأدركوها، وستحل محل التقاریر التي تقدم عن األخطاء أو عن األحداث المناوئة. العملیات

                                                                 
 صیغة المذكر تدل أیضا على المؤنث. ١
 (Doc 9859)الصادر عن االیكاو  إدارة السالمةدلیل انظر  ٢
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  لماذا یجب العمل بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق في قطاع الطیران؟    ٢-١
كان النهج الرقابي التقلیدي لتفادي إرهاق الطاقم هو وضع حدود قصوى یومیة وشهریة وسنویة ألوقات الطیران ومدد المأموریات، واشتراط 

وقد نجم هذا النهج عن طول الحقبة التي كانت تحدد فیها حدود  راحة في أثناء المأموریات وبین كل مأموریة وأخرى.لحدود دنیا لفترات ا
المقررة إلى قطاع النقل في أوائل القرن القصوى ودخل نهج الحدود  ،لساعات العمل، فقد بدأت هذه الحقبة منذ بدایة الثورة الصناعیةقصوى 

الحدیدیة والطرق البریة والطیران. وكان هذا النهج مرآة العشرین على شكل سلسلة من القواعد التي حددت ساعات العمل في عملیات السكك 
ن مصدر اإلرهاق هو العمل لمدد طویلة بدون انقطاع (ویسمى هذا النهج اآلن "إرهاق اإلنكباب على أداء أصادقة للفهم الذي ساد آنذاك وهو 

  حیاة التي ال عالقة لها بالعمل.") وأن من الضروري االستراحة لمدة كافیة من ضغوط العمل، والتمتع بمظاهر الاممهال
وفي النصف الثاني من القرن العشرین بدأت األدلة العلمیة تتراكم وتدل على أن لإلرهاق أسبابا أخرى باإلضافة إلى اإلنكباب على أداء 

  . وفیما یلي أهم نقطتین في هذا الفهم الجدید:عي العملیات التي تشغل بدون انقطاالمهام، وخاصة ف
 والمحافظة علیه؛ التیقظفي (ال مجرد االستراحة) له أهمیة حیویة الستعادة النوم الوا •

ا إیقاعات یومیة مستمدة من الدورة الیومیة للساعة مالقدرة على أداء العمل الذهني والبدني، والمیل إلى النوم والبقاء في حالة نوم، له •
  البیولوجیة في المخ.

، ألنه یجمع بین تشغیل العملیات على مدار الساعة وبین تشغیل في قطاع الطیرانمن نوعها وفریدة وهذا الفهم الجدید له أهمیة خاصة 
  الرحالت الجویة العابرة لخطوط الطول.

هذا الفهم بازدیاد مستمر في فهم أسباب األخطاء البشریة ودورها في وقوع الحوادث. وذلك ألن الحوادث والوقائع تنجم عن التفاعل بین  اقترن
 الدفاعخطوط اإلجراءات التنظیمیة (ظروف أماكن العمل التي تجعل أعضاء الطاقم یرتكبون أخطاء فعلیة) والظروف الخافیة التي تخترق 

. ولذلك تم تصمیم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق لتطبیق هذا الفهم الجدید الذي أوضحه علم اإلرهاق وعلم السالمة. ٣وض السالمةالحالیة وتق
  والغرض من هذا النظام أن یوفر مستوى السالمة األمثل وأن یعزز مستویات السالمة السابقة، وأن یضیف المزید من المرونة إلى العملیات.

الحدود المقررة هذه المقررة ألوقات الطیران ومدد المأموریات رؤیة سطحیة نوعا ما في مجال السالمة هي أن االلتزام بالقصوى تمثل الحدود 
مستویات السالمة. لكن استراتیجیة الحدود الزمنیة المقررة لیست سوى استراتیجیة دفاعیة مفردة،  یقوضوأن الخروج عنها  ،مأمن من كل شر

اختالف  والتراع تفاوت العملیات لم  ألنها عض فئات العملیات دون غیرها، وكانت بمثابة المقاس الموحد المناسب للجمیعب فيكانت كافیة 
  بعض أعضاء الطاقم عن غیرهم.

ت وعلى العكس من ذلك فإن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق مستمد من استراتیجیات دفاعیة متعددة الطبقات تمنع مخاطر اإلرهاق مهما تعدد
وقادرة على تحدید مخاطر اإلرهاق، وتساعد على وضع وتطبیق  ،. وهو نظام یتضمن اجراءات دائبة التكیف مع البیانات المستجدةهمصادر 

وعلى أفراد الطواقم. وٕان كان نظام معالجة  شركات الطیرانآثار مخاطر اإلرهاق على  تخفیف وطأةوتقییم الضوابط الضروریة واستراتیجیات 
رهاق قائما على مبادئ علمیة فإن تطبیقه على مختلف سیاقات قطاع الطیران یتطلب حنكة ودرایة بالعملیات، ولذا ال ینبغي أن مخاطر اإل

یتولى أي خبیر استشاري إعداد نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وتقدیمه جاهزا إلى المشغل، بل ینبغي إن یضع هذا النظام ویفهمه ویدیره من 
لسیاقات ل ومراعیاتحلیل البیانات تفسیرا ذا مغزى  لة في البیئة التشغیلیة المعقدة التي ینطبق علیها. وهكذا یسهل تفسیر نتائجلدیهم الخبرة الشام

  الخاصة ویسفر عن استراتیجیات تشغیلیة قابلة للتنفیذ.
المقررة ألوقات الطیران القصوي الحدود ومن الصعب تبریر تكالیف وتعقیدات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق إذا ظلت العملیات تشغل بموجب 

ومدد المأموریات وكانت مخاطر اإلرهاق قلیلة. ولذلك قد یعمد بعض المشغلین إلى تطبیق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق على أجزاء معینة 
األول واألخیر مسؤول لیظل ادون غیرها من عملیاتهم أو قد ال یحاولون على اإلطالق تطبیق هذا النظام. ولیكن معلوما أن المشغل 

بتنفیذ نظام إدارة السالمة  وهذه المسؤولیة نابعة من التزامهتفادي مخاطر اإلرهاق حتى ولو لم یطبق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق،   عن
  الخاص به.

ألوقات الطیران ومدد المقررة القصوى ومن الخطأ كذلك االعتقاد بأن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یعفي المشغل من االلتزام بالحدود 
المأموریات، ألن هذه الحدود مقررة في إجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ومحددة لسیاق تشغیلي محدد وتوضع موضع التقییم والتحدیث 

                                                                 
٣ Gander, P., Hartley, L., et al, “Fatigue risk management: Organizational factors at the regulatory and industry/company level,” Accident Analysis & 

Prevention, March 2011, Vol. 43(2), pp. 573-90. 
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ییم ما یجریه باستمرار حسب نتائج تقییم المخاطر الذي یجریه المشغل وحسب البیانات التي یجمعها. أما مسؤولیة الهیئة التنظیمیة فهي تق
 الحدود القصوى المقررة ألوقات أن منوما یجمعه من بیانات، والتحقق  تخفیفالمشغل من تقییم للمخاطر وما یضعه من استراتیجیات ال

واعد الطیران ومدد المأموریات تشكل حال معقوال یقبل المقارنة بمؤشرات أداء السالمة. وهذا یعني أن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یستلزم ق
  مستمدة من بیانات األداء.

والخالصة هي أن لوائح نظام معالجة مخاطر اإلرهاق هي التي ستحدد اإلجراءات الالزمة لمشغلي الطائرات وللهیئات التنظیمیة لتفادي 
  .مخاطر اإلرهاق بدال من االكتفاء بوضع حدود مقررة ال تراعي الجوانب الخاصة بالبیئة التنظیمیة او بیئة العملیات

  اإلرهاق لمعالجةالقواعد والتوصیات الصادرة عن االیكاو     ٣-١
هذه  یعرض هذا القسم القواعد والتوصیات الدولیة الصادرة بشأن مسألة اإلرهاق الذي قد ینتاب أعضاء طاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب، ألن

مستوى تطبیق لرفع الطیران ومدد المأموریات، وكذلك  القصوى المقررة ألوقاتالحدود القواعد والتوصیات تشكل إطارا تنظیمیا لرفع مستوى تطبیق 
  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، بوصف تلك الحدود وهذا النظام طریقتین لمعالجة مخاطر اإلرهاق تتشاركان في سمتین أساسیتین هما:

الساعة البیولوجیة،  دینامیاتجاعهما، و ر التراكمي واست فقدان النوم العابر والنوم دینامیاتإن فیهما مراعاة لمتطلبات العملیات و  - ١
 وتأثیر عبء العمل على جلب اإلرهاق.

فإن قواعد تفادي اإلرهاق ینبغي أن تنبع بالضرورة  –ال لمجرد تحمل ضغوط العمل  – الیقظةوبما أن اإلرهاق نتاج لجمیع أنشطة  - ٢
الحدود القصوى ضاء الطاقم. وبالتالي سواء كان المشغل ملتزما بمن الحاجة إلى تشارك المسؤولیة بین المشغل وكل عضو من أع

الطیران ومدد المأموریات أو كان ملتزما بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق، فإنه هو المسؤول دائما عن وضع الجداول  المقررة ألوقات
وبدء لهم ؤولون عن احترام التوقیت المقرر التي تتیح ألعضاء الطاقم أداء مهامهم بیقظة وافیة، في حین أن أعضاء الطاقم هم المس

نظام بالعمل بعد أخذ قسط جید من الراحة. وسنناقش في الفصل الثالث من هذا الدلیل متطلبات هذه المسؤولیة المشتركة وعالقتها 
 معالجة مخاطر اإلرهاق.

عن مسائل السالمة؛ والتزام اإلدارة  الفعال اإلبالغي: ویعتمد نظام معالجة مخاطر اإلرهاق على المكونات األساسیة لنظام إدارة السالمة وه
إلقاء أجل ال من  مواطن الضعفالعلیا بإجراءات الرصد المستمر؛ واتباع إجراءات التحقیق في الحوادث المتعلقة بالسالمة من أجل تحدید 

وااللتزام اللوم؛ وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات؛ وتقدیم التدریب المتكامل لموظفي العملیات؛ والتنفیذ الفعال إلجراءات التشغیل القیاسیة؛ 
تشكل أساس نظام المقررة ألوقات الطیران ومدد المأموریات وااللتزام بنظام إدارة السالمة القصوى بالتحسین المستمر. وعلیه فإن أسس الحدود 
  ).١-١معالجة مخاطر اإلرهاق (انظر الجدول رقم 

  مخاطر اإلرهاق معالجةنظام المكونات األساسیة ل   ١-١الجدول 
الطیران  الحدود القصوى المقررة ألوقات

  ومدد الماموریات
 تلغي االرهاق العابر واإلرهاق المتراكم •
 مشتركة بین المشغل وعضو الطاقمة مسؤولیهي  •

 اإلبالغ الفعال عن مسائل السالمة • نظام إدارة السالمة
 التزام اإلدارة العلیا •
 إجراءات الرصد المستمر •
 ق في المصادفات المتعلقة بالسالمةیالتحق •
 تبادل المعلومات •
  التدریب المتكامل •
 التنفیذ الفعال إلجراءات التشغیل القیاسیة •
 التحسین المستمر •

ام معالجة مخاطر اإلرهاق، بوصفه نظاما إداریا یركز على اإلرهاق، قد أضاف أیضا شروطا تتجاوز تلك التي یمكن توقعها ظومع ذلك فإن ن
الطیران ومدد المأموریات ویتفادى مخاطر هذا اإلرهاق بتطبیق نظام إدارة السالمة.  الحدود القصوى المقررة ألوقاتمن المشغل الذي یمتثل 

المقررة. ولذلك فإن القصوى ت اإلضافیة فإن المشغل الذي لدیه نظام معتمد لمعالجة مخاطر اإلرهاق قد ال یلتزم بالحدود ولتلبیة هذه المتطلبا
، الجزء األول عملیات الطائرات —من الملحق السادس  ١٠-٤القواعد والتوصیات الدولیة الخاصة بتفادي اإلرهاق والتي وردت في القسم رقم 

ولهذه القواعد  ،قد نصت على قواعد قیاسیة تنظم التنفیذ الفعال لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق الطائرات، —ي الدولي النقل الجوي التجار  —
  الذي یشرح بالتفصیل شروط نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ٨بدورها سند في المرفق رقم 
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  من الجزء األول من الملحق السادس ١٠-٤القسم     ١- ٣-١
  فیما یلي القواعد والتوصیات الدولیة المتعلقة بمعالجة إرهاق أعضاء طاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب:

  الملحق السادس، الجزء األول
  معالجة اإلرهاق   ١٠-٤

العلمیة، بهدف ضمان  تضع دولة المشغل اللوائح بغرض معالجة اإلرهاق. وتستند هذه اللوائح إلى المبادئ والمعارف  ١-١٠-٤
  یلي: من الیقظة. وبناء على ذلك، تضع دولة المشغل ما اممارسة طاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب مستوى مالئم

  اللوائح الخاصة بالقیود على حدود مدة الرحلة، وفترة مأموریة الرحلة، وفترة المأموریة وفترة الراحة؛  أ)
اطر اإلرهاق بغرض معالجة ُیسمح للمشغل باستخدام نظام معالجة مخ حیثما طر اإلرهاقاللوائح الخاصة بنظام معالجة مخا  ب)

  .اإلرهاق
 مخاطر معالجة ملنظا التفصیلیة الشروط أما ،)أ( اإلضافة في اإلرهاق لمعالجة إلزامیة لوائح عدادإل إرشادات ترد — مالحظة

  .٨ المرفق في فترد اإلرهاق
 وألغراض معالجة مخاطر السالمة المرتبطة باإلرهاق، بتحدید ما یلي: ١- ١٠-٤بإلزامه، وفقا للفقرة  تقوم دولة المشغل  ٢-١٠-٤
كون ضمن اللوائح اإللزامیة لمعالجة ، وفترة الراحة التي تبمدة الرحلة، وفترة مأموریة الرحلة، وفترة المأموریة ةالمتعلق ودالحد  أ)

  اإلرهاق التي تضعها دولة المشغل؛
 بالنسبة لجمیع العملیات؛ ٦- ١٠-٤معالجة مخاطر اإلرهاق وفقا للفقرة نظام   ب)
أ)  ٢-١٠-٤فیما یخص جزء من عملیاته والشروط الواردة في الفقرة  ٦-١٠- ٤نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وفقا للفقرة   ج)

  بالنسبة لبقیة عملیاته.
  .(Doc 9966) اإلرهاق مخاطر معالجة نظم دلیل في اإلرهاق مخاطر معالجة نظام ومراقبة تنفیذ إرشادات ترد — مالحظة

عندما یعتمد المشغل اللوائح اإللزامیة لمعالجة اإلرهاق فیما یخص بعض أو جمیع عملیاته، یجوز لدولة المشغل أن   ٣-١٠-٤
التفاوتات الموافق علیها على تقّر، في الظروف االستثنائیة، التفاوتات في هذه اللوائح على أساس تقییم للمخاطر یجریه المشغل. وتنطوي 

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

لمعالجة مخاطر اإلرهاق مستوى من السالمة یعادل، أو یتجاوز المستوى الذي یتحقق بواسطة اللوائح  اإلرهاق. ویقدم النظام المعتمد
  اإللزامیة لمعالجة اإلرهاق.

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

  المشغل بما یلي:
نیا تتعلق بفترات الراحة. إلزام المشغل بتحدید قیم قصوى تتعلق بمدد الرحلة و/أو فترات مأموریة الرحلة وفترات المأموریة، وقیم د  أ)

  لمبادئ والمعارف العلمیة، وتخضع لعملیات ضمان السالمة، وتكون مقبولة لدى دولة المشغل؛هذه القیم إلى 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؛
تنادا إلى الخبرة وى أو انخفاض في القیم الدنیا فقط بعد تقییم تبریر المشغل لهذه التغییرات، اسإقرار أي زیادة في القیم القص  ج)

  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق والبیانات المرتبطة باإلرهاق. المتراكمة بشأن
  .٨ المرفق في السالمة ضمان لعملیات وصف یرد — مالحظة

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

  إدراج المبادئ والمعارف العلمیة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  أ)
  تحدید أخطار السالمة المرتبطة باإلرهاق والمخاطر المترتبة وذلك بشكل مستمر؛  ب)
  جیة، الالزمة للتخفیف من المخاطر بفعالیة، تنفذ على الفور؛التأكد من أن اإلجراءات العال  ج)
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  تطبیق الرصد المستمر والتقییم المنتظم للتخفیف من مخاطر اإلرهاق التي تحققت نتیجة هذه اإلجراءات؛  د)
  مواصلة تحسین األداء الكلي لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  )ه

  .اإلرهاق مخاطر معالجة بنظام تتعلق مفصلة شروط ٨ المرفق في ترد — مالحظة
ینبغي للدول، عندما یكون لدى المشغل نظام لمعالجة مخاطر اإلرهاق، أن تشترط إدماجه مع نظام إدارة  — توصیة  ٧-١٠-٤

 السالمة الخاص بالمشغل.
 للمنظمین اإلرهاق مخاطر معالجة نظم دلیل فـي السالمة إدارة ونظام اإلرهاق طرمخا معالجة نظام إدماج عملیة ترد — مالحظة
(Doc 9966).  

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

  شرح للقواعد والتوصیات الدولیة سالفة الذكر: ویرد أدناه

 القصد منها القاعدة
علـى مســؤولیات الدولـة عـن وضـع اللـوائح الالزمــة لتفـادي اإلرهـاق، علـى أن یظـل وضــع  ١-١٠-٤نصـت القاعـدة رقـم   ١-١٠-٤

إلزامیــا، وعلــى أن یكــون وضــع اللــوائح لنظــام معالجــة  عمــال المقــررة ألوقــات الطیــران ومــدد المأموریــاتالقصــوى الحــدود 
اختیاریا. وینبغـي االعتمـاد فـي وضـع هـذین النـوعین مـن اللـوائح علـى المبـادئ العلمیـة المعروفـة، عمال مخاطر اإلرهاق 
ــ دینامیــات، و واالنتعــاش منهمــا فقــدان النــوم العــابر والنــوم التراكمــي دینامیــاتوال ســیما مبــادئ  ــأثیر الســاعة البیولوجی ة وت

 وظــروفعــبء العمــل علــى اإلرهــاق، واالعتمــاد كــذلك علــى الدرایــة المكتســبة مــن البحــوث النوعیــة والخبــرة التشــغیلیة 
العملیـات. وینبغــي التركیــز فــي هــذین النــوعین مــن اللــوائح علــى أن معالجــة مخــاطر اإلرهــاق فــي كــل عملیــة طیــران أمــر 

 الشرح في الفصل الثالث).مشترك بین إدارة المؤسسة وأعضاء الطاقم (انظر 
الدولــة لــوائح لنظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق یصــبح لــدى  وضــعتتوضــیح أنــه حیثمــا  ٢-١٠-٤الهــدف مــن القاعــدة  ٢-١٠-٤

المشغل ثالثة خیارات لتفادي مخاطر اإلرهاق هي: أ) ال یمكنه القیام بذلك إال في إطار لوائح الطیران الحكومیـة ولـوائح 
الطیــران ومــدد المأموریــات، ب) بوسـعه إن یختــار تنفیــذ نظـام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق  المقــررة ألوقـاتالحـدود القصــوى 

علـى جمیــع العملیـات التــي یشـغلها، ج) بوســعه أن ینفـذ نظــام معالجـة مخــاطر اإلرهـاق علــى جـزء مــن عملیاتـه وأن ینفــذ 
. أي أن القصـد مـن هـذه القاعـدة القیاسـیة هـو الطیران ومـدد المأموریـات علـى جـزء آخـر الحدود القصوى المقررة ألوقات

تفـادي اإلرهـاق فـي مختلـف فئـات عملیاتـه. وفـي ظـل هـذا االختیـار مـن المـرجح لإعطاء المشغل حریة اختیار أنسب طریقة 
  أن یفضل مشغلون كثیرون مزایا منهج نظام معالجة مخاطر اإلرهاق باعتبارها مفیدة لمستویات السالمة والعملیات.

لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق یجب على المشغلین أن یتفادوا مخاطر اإلرهاق حكومیة  توجد في الدولة لوائح وحیثما ال
 تــدخلهاالتــي  التعــدیالتدون تجــاوز القیــود المفروضــة فــي الدولــة علــى أوقــات الطیــران مــدد المأموریــات، أو دون تجــاوز 

هذه الحدود المقررة. وسیفضل مشغلون كثیرون القیام بذلك من خالل ما لدیهم من إجراءات إلدارة السـالمة. على الدولة 
یصلح هو أیضا للتطبیق  –بما فیه من شروط إضافیة  –ومعّ ذلك فإن نهج نظام معالجة مخاطر اإلرهاق المذكور هنا 

  موریات.الطیران ومدد المأ الحدود القصوى المقررة ألوقاتدون تجاوز 
الطیران ومدد المأموریات،  الحدود القصوى المقررة ألوقاتمن المعروف أن دوال كثیرة قد اعتمدت لمشغلیها تفاوتات في  ٣-١٠-٤

وهـذه التفاوتـات تتعلـق بتعـدیالت طفیفـة،  ،ذلك قبل إصدار القواعد القیاسیة الدولیة بشأن نظام معالجة مخاطر اإلرهاقو 
تبـیح للمشـغل أن یواصـل تطبیـق هـذه التفاوتـات الطفیفـة علـى عملیاتـه المنتظمـة دون  ٣-١٠-٤ذلك فـإن القاعـدة رقـم لو 

أن یضــع أو أن ینفــذ نظامــا كــامال لمعالجــة مخــاطر اإلرهــاق، علــى أن یظــل اعتمــاد التفاوتــات رهنــا بشــرط قیــام المشــغل 
 بتقییم المخاطر بما یبعث على ارتیاح الهیئة التنظیمیة.

ال تفــي  تعــدیالتهــو ضــغط "التفاوتــات" فــي أضــیق الحــدود، والحیلولــة دون اعتمــاد أي  ٣-١٠-٤والقصــد مــن القاعــدة 
باالحتیاجـات التشــغیلیة اآلمـرة فــي غیـاب تقیــیم المخـاطر. ولــیس القصـد إعطــاء حـل بــدیل سـریع وســهل یغنـي عــن نظــام 

قصــد كــذلك ســد الثغــرات الشــمل لتفــادي هــذه المخــاطر. ولــیس مــا دام المطلــوب اتبــاع نهــج أ قمعالجــة مخــاطر اإلرهــا
  الناجمة عن اللوائح المقررة غیر الوافیة. والمهم هو أن تنطبق هذه القاعدة على "الظروف االستثنائیة".
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 القصد منها القاعدة

تعنـي أن الموافقـة تصـدر للمشـغل الـذي أثبـت بوضـوح أن جمیـع إجـراءات نظـام معالجـة مخـاطر  ٤-١٠-٤القاعدة رقـم  ٤-١٠-٤
اإلرهـاق تنفـذ تنفیــذا فعـاال. وال تصــدر الموافقـة لمجــرد قیـام المشــغل بتقـدیم وثیقــة یتعهـد فیهــا بتنفیـذ هــذا النظـام أو بــإجراء 

 نظــام فــيتعنــي أیضــا أن یتبــع المشــغل نهجــا تكراریــا  ٤-١٠-٣ رقــم  ةمراجعــة مكتبیــة لــدلیل هــذا النظــام. وهــذه القاعــد
 لمعالجة مخاطر اإلرهاق (انظر أیضا الفصل الثامن). 

فقــة علــى نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق برمتــه إال بعــد وضــع جمیــع مكوناتــه األربعــة (المشــروحة فــي اوال تصــرف المو 
السـلیم  الضـبطالدولـة بـأن المشـغل قـادر علـى أن تقتنـع یـب)، وبعـد الفصول الثالث والرابع والخامس والسـادس علـى الترت

تخفیـف اسـتراتیجیات  وضـع) وقـادر علـى یهـاأو یزیـد عل الحـدود المقـررة عـن ألوقات الطیران ومدد المأموریـات (بمـا یقـل
من أن فاعلیة هذا النظام قد ثبتت على مر الزمن وأثبتتها اجراءات ضـمان  أن تتأكد الدولة، وبعد مخاطر اإلرهاق وطأة

النظــام، وقبــل الحصــول علــى الموافقــة التــي ســیعتمد بهــا، یشــغل المشــغل عملیاتــه  إعــدادالســالمة. وفــي آخــر مرحلــة مــن 
لـوائح أوقـات الطیـران حسب الحدود التـي بینتهـا إجـراءات ادارة المخـاطر. وقـد تكـون هـذه الحـدود خـارج تلـك المقـررة فـي 

 إعـدادالمرحلـة األخیـرة مـن هـذه لتفادي المخاطر. و  اومدد المأموریات بالنسبة لعملیات بعینها ركز المشغل اهتمامه علیه
، وهذه المرحلة في جوهرها فتـرة تجربـة محـددة لنظـام هالنظام ضروریة لتأكید صحة إجراءات ضمان السالمة المدرجة فی

  بكامله.معالجة مخاطر اإلرهاق 
وفـي االبتعـاد  ،ما أن تصدر الموافقة یبدأ المشغل في تطبیـق نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق علـى العملیـات ذات الصـلة

ویشـرع فــي تنفیــذ الحــدود الحـدود الجدیــدة التــي تــدعمها  ،الطیــران ومــدد المأموریــات الحــدود القصــوى المقــررة ألوقـاتعـن 
  ).٥-١٠-٤لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق (انظر القاعدة القیاسیة رقم  بیانات الحد األقصى الذي اعتمدته الدولة

مـــددا للمأموریــات ال تــدعمها المبــادئ العملیـــة أو  لیحــددإذا حــاول أي مشــغل اســتغالل نظــام معالجـــة مخــاطر اإلرهــاق 
ط المحـددة فـي البیانات أو أي إجراءات أخـرى فـي نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق (مثـل اإلجـراءات التـي ال تفـي بالشـرو 

بــالجزء األول مــن الملحــق الســادس) جــاز للدولــة أن تســحب موافقتهــا علــى النظــام. وعندئــذ تطالــب المشــغل  ٨المرفــق 
 الطیران ومدد المأموریات. الحدود القصوى المقررة ألوقاتبامتثال 

لــى فــرض اللــوائح القائمــة علــى األداء تخــص "إدارة التغییــر" وتســاعد الهیئــة التنظیمیــة ع ٥-١٠-٤ رقــم القاعــدة القیاســیة ٥-١٠-٤
 .التي یقتضیها نظام معالجة مخاطر اإلرهاق

أن یحـــدد المشـــغل حـــدا أقصـــى ألوقـــات الطیـــران ومـــدد المأموریـــات ال  ٥-١٠-٤وتقتضـــي الفقـــرة (أ) مـــن القاعـــدة رقـــم 
اإلرهــاق وغیرهــا مــن  تخفیــف وطــأةراحــة حتــى وٕان كــان یســتخدم اســتراتیجیات ال زه، وحــدا أدنــى ال تقــل عنــه فتــراتیتجــاو 

اإلجراءات المنصوص علیها في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وهذه القاعدة توفر طبقة إضـافیة مـن االطمئنـان وتحـدد 
  بوضوح توقعات جمیع أصحاب المصلحة.

م مــن ســحب موافقتهــا علــى نظــا حــدةفتتــیح للهیئــة التنظیمیــة حــال بــدیال أقــل  ٥-١٠-٤أمــا الفقــرة (ب) مــن القاعــدة رقــم 
معالجة مخاطر اإلرهاق، هو إدخال التسویة الكافیة التي توفر مستوى من السالمة یعادل المستوى المنصوص علیه في 
اللوائح. والغرض من هذه القاعـدة اللجـوء إلـى طریقـة اسـتباقیة تعـالج الحـاالت األقـل خطـورة كلمـا أثبتـت بیانـات المشـغل 

  نخفاض.اتجاها نحو قیم مفرطة االرتفاع أو مفرطة اال
للمشغلین الذین أثبتوا معالجتهم لمخاطر اإلرهاق بطریقة مسـؤولة وشـاملة  ٥-١٠-٤ رقم وتضمن الفقرة (ج) من القاعدة

 سیحصلون على جمیع المزایا بدون قیود مشددة ال داعي لها. مبموجب نظام ناضج لمعالجة مخاطر اإلرهاق أنه

الطفیفـة تنص على شروط دنیا لتحقیق نظام رفیع المستوى لمعالجة مخاطر اإلرهاق، وعلـى الشـروط  ٦-١٠-٤ القاعدة ٦-١٠-٤
التي ال یصح إدراجها في صلب الملحق السادس. وهذه القاعدة تنص في جوهرهـا علـى "خطـوط عریضـة" لمـا یجـب أن 

ق تفاصــیل هـذه المكونــات. وقـد صــیغت بــذلك الملحـ ٨یتضـمنه نظــام معالجـة مخــاطر اإلرهـاق، فــي حـین یشــرح المرفـق 
بشـأن نظــام إدارة السـالمة (الجــزء األول مـن الملحــق الســادس)  ٤-٣-٣ رقــم هـذه القاعــدة القیاسـیة بطریقــة تشـبه القاعــدة

  نهج إدارة السالمة.بین نهج معالجة المخاطر و  بینلتوضح أوجه التشابه واالتساق 
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 القصد منها القاعدة

ظیمیة أن تجري تقییما وافیا وتمارس مراقبة وافیة لمـا ورد فـي الفقـرات لهیئة التنأن على ا ٦-١٠-٤ رقم وتوضح القاعدة
الفرعیة (أ) إلى (ه)، وأن تحضر اإلجراءات والوثائق التي تشـرح المعـاییر الحكومیـة للتقیـیم والمراقبـة حسـب مـا ورد فـي 

ظیمیـة علـى إعـداد هـذه اإلجـراءات اللوائح. والهدف من هذا الدلیل هو تقدیم المعلومات التفصیلیة التي تساعد الهیئـة التن
  والوثائق.

العالقة بین نظام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق ونظـام إدارة السـالمة. ولمـا كـان نظـام معالجـة  ٧-١٠-٤ رقم ترسم التوصیة ٧-١٠-٤
ـــة التـــي یتبعهـــا المشـــغل إلدارة  ـــة بالســـالمة فینبغـــي أن یكمـــل اإلجـــراءات الراهن ـــة متعلق مخـــاطر اإلرهـــاق یتضـــمن وظیف

المة. والحــل المثــالي فــي حالــة تعــدد الــنظم التــي تكشــف المخــاطر وتبــددها هــو تحقیــق التكامــل بینهــا لتــؤتي أقصــى الســ
فوائدها وتضمن التوزیع السلیم لمواردها وتقلل حسب اإلمكان ازدواج اإلجراءات من أجل بلوغ أقصى كفـاءة. وهكـذا فـإن 

لدیه إجراءات ناضجة إلدارة السالمة سوف یتمكن بسهولة من المشغل الراغب في تنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق و 
اتخــاذ وفهـــم إجـــراءات نظـــام معالجـــة مخـــاطر اإلرهـــاق. ومـــن بـــین األمثلـــة علـــى نضـــج اإلجـــراءات االســـتعمال الروتینـــي 

المخاطر، ووجود ثقافـة راسـخة بشـأن  تخفیف وطأةإلجراءات تحدید مكمن المخاطر، وتقییم المخاطر، واستعمال وسائل 
وو). وٕاذا كانت هذه النظم متبعة بالفعل فلـن یضـطر المشـغل ١٣-٨-٢، الفقرة Doc 9859اإلبالغ الفعال (انظر الوثیقة 

إلى إعداد إجراءات جدیدة بكاملها لتنفیذ معالجة مخاطر اإلرهاق، بل بوسعه أن یعتمد على ما لدیه مـن اسـالیب لتفـادي 
  المخاطر وٕاجراءات تدریبیة.

وتفادیــا إلغفــال المخــاطر أو وضــع ترتیــب ألولویاتهــا بطریقــة غیــر ســلیمة ال بــد مــن التركیــز بأقصــى قــدر علــى أهمیــة 
تنســـیق نظـــام معالجـــة أخطـــار اإلرهـــاق مـــع إجـــراءات إدارة الســـالمة. فمـــن زاویـــة نظـــام إدارة الســـالمة مـــثال فـــإن تعاقـــب 

سار االقتراب ونفس الرحلة الجویة قـد یعـزى الـى خلـل فـي تحذیرات اقتراب الطائرة من األرض عند نفس النقطة ونفس م
تدریب الطیار علـى إدارة االرتفـاع وفـي صـیانة مؤشـر الهبـوط وزاویـة االنحـدار. ومـا لـم یـتم التركیـز بصـفة خاصـة علـى 

عزى أسالیب القیاس المرتبطة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق لما تبین بوضوح أن تعاقب تحذیرات االقتراب من األرض ی
إلى سلسلة اإلرهاق التي تحول دون انتباه الطیار إلى ما یحدث. وال بد من وضع االحتمالین في االعتبار وعـدم الفصـل 

  بین النظامین.
لكـــن درجـــة التكامـــل بـــین نظـــام إدارة الســـالمة ونظـــام معالجـــة مخـــاطر اإلرهـــاق اللـــذین یســـتعملهما المشـــغل تـــرتهن بعـــدة 

النظــامین وباالعتبــارات التشـغیلیة والتنظیمیــة والرقابیــة. هــذا فضــال عــن أن مســتوى  عوامـل، وال ســیما بمــدى نضــج هــذین
نضج نظام إدارة السالمة الذي یتبعه كل مشغل سیتفاوت بشدة، علما بأن المشغل غیر ملزم باتباع نظام إلدارة السالمة 

أخـذت شـكل التوصـیة ال  ٧-١٠-٤ة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ولذلك فـإن الفقـر  أن تنصاعتمدته الدولة قبل 
  شكل القاعدة القیاسیة.

وعنــدما یــرفض المشــغل تنفیــذ نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق، أو عنــدما تســحب منــه الموافقــة علــى هــذا النظــام، ینبغــي 
 الحــدود القصــوىللهیئــة التنظیمیــة أن تشــترط علیــه اتبــاع نظــام إدارة الســالمة لیتفــادى بــه مخــاطر اإلرهــاق دون تجــاوز 

  الطیران ومدد المأموریات. المقررة ألوقات
النظــر عــن طریقــة تفــادي المخــاطر (مثــل االمتثــال للحــدود المقــررة ألوقــات الطیــران ومــدد المأموریــات، أو تنفیــذ  بصــرف ٨-١٠-٤

نظام معتمد لمعاجلة مخاطر اإلرهاق) یشترط على جمیع المشـغلین أن یمسـكوا سـجالت بمـدد عمـل طـاقم القیـادة وطـاقم 
 ئة تنظیمیة أن تنص على مسك هذه السجالت لمدة معینة.مقصورة الركاب، شاملة المأموریات وفترات الراحة. ولكل هی
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  بالجزء األول من الملحق السادس ٨المرفق     ٢- ٣-١
  :على األقل التالیة تفاصیل شروط نظام معالجة مخاطر اإلرهاق التي یجب أن تشمل المكونات ٨یتضمن المرفق 

  سیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  -١
  معالجة مخاطر اإلرهاقإجراءات   -٢
  إجراءات ضمان السالمة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  -٣
  إجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  -٤

  خریطة لهذه المكونات ٢-١ویبین الجدول رقم 

  مقارنة مكونات نظام إدارة السالمة بمكونات نظام معالجة مخاطر االرهاق   ٢-١الجدول رقم 

 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  نظام إدارة السالمة إطار
 سیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق     -١ سیاسات وأهداف السالمة     -١
  إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق     -٢ السالمةالتي تقوض تفادي المخاطر      -٢

 تحدید األخطار •
 تقییم المخاطر •
 المخاطر تخفیف وطأة •

  إجراءات ضمان السالمة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق     -٣  ضمان السالمة     -٣
 رصد أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق •
  إدارة التغییرات التشغیلیة والتنظیمیة •
  التحسین المستمر لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق •

  اإلرهاقإجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر      -٤ یز السالمةعز ت     -٤
  برامج التدریب •
  خطط اتصاالت نظام معالجة مخاطر اإلرهاق •

األنشطة التشغیلیة األساسیة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق هي إجراءات تفادي اإلرهاق وٕاجراءات ضمان السالمة. وتقتضي هذه 
  اإلرهاق وترتیبات لتعزیز هذا النظام.اإلجراءات دعما بترتیبات تنظیمیة معّرفة في سیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر 

  هیكل هذا الدلیل    ٤-١
اإلطار األساسي الذي یربط بین مختلف المكونات المطلوب توافرها في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وتسهیال لشرحها  ١-١یبین الشكل رقم 

ع مكونات یلسالمة من اإلرهاق" المسؤول عن جممجموعة وظیفیة مركزیة واحدة هي "فریق العمل المعني با ١- ١رسمنا في الشكل رقم 
الرحالت المنتظمة، وأعضاء الطواقم)  ةلو وقسم جد ،النظام. ویشمل هذا الفریق ممثلین عن جمیع فئات أصحاب المصلحة (اإلدارة العلیا

عض وظائف هذا الفریق المشروحة وغیرهم من األشخاص الذین یضمن وجودهم اإلطالع السلیم على الخبرات العلمیة والطبیة. ومع ذلك فإن ب
 في هذا الدلیل قد تسند إلى فرق أخرى في داخل المؤسسة حسب هیكلها التنظیمي (انظر الفصل الثالث من هذا الدلیل). والمهم هو أداء جمیع

  الوظائف التي یقتضیها نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، بصرف النظر عمن یؤدیها. 
(في االتجاهین) بین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ونظام إدارة السالمة، وذلك لدمج أنشطة معالجة  الترابطومن الضروري توفیر خطوط 

نشطة مخاطر اإلرهاق في األنشطة األوسع لنظام إدارة السالمة. وحتى في هذه الحالة ینبغي أن تظل الهیئة التنظیمیة قادرة على التمییز بین أ
  الرصد على النحو الوافي. هذه النظامین لیتسنى لها إجراء
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  المكونات المقررة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق الترابط القائم بین    ١-١الشكل رقم 

  
  إن تفاصیل هیكل نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، هي والطرق المحددة لربط هذا النظام بنظام إدارة السالمة، تتفاوت حسب تفاوت ما یلي:

 ؛شركة الطیرانحجم  •
 فئة العملیات ومدى تعقیدها؛ •
 مدى نضج نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ونظام إدارة السالمة؛ •
  األهمیة النسبیة لمخاطر اإلرهاق. •

یعتمد نهج نظام معالجة مخاطر اإلرهاق على تطبیق المبادئ العلمیة والدرایة لتفادي إرهاق أعضاء الطاقم. ویشرح الفصل الثاني من هذا 
الث الدلیل المفاهیم العلمیة األساسیة الالزمة لممارسة المراقبة الوافیة على تنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ویتطرق كل من الفصل الث

رابع والخامس بدوره لمكون واحد من مكونات هذا النظام. ویعرض الفصل السابع االعتبارات التي ینبغي أن تنظر فیها الدولة قبل البت في وال
العمل بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ویشرح الفصل الثامن إجراءات الموافقة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، في حین یشرح الفصل 

 المرفقینقبة المستمرة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وتسهیال للفهم وضعنا في بدایة هذا الدلیل مسردا للمصطلحات. وأدرجنا التاسع المرا
سرد معلومات تفصیلیة عن ی(أ)  فالمرفق(أ) و(ب) لعرض المزید من المعلومات التي تدعم المفاهیم المشروحة في الفصول السابقة لهما. 

الفصل الثالث بمزید من  یدعم و(ب) فه المرفقهاق في إطار إجراءات تفادي اإلرهاق المشروحة في الفصل الثامن. أما أسالیب قیاس اإلر 
رض یعمخاطر اإلرهاق. وفي الختام  لوطأة مخففافي مقصورة القیادة، بوصف هذه الفترات عامال  المحدودةالمعلومات عن اتباع فترات الراحة 

  (ج) مثاال الستمارة تقییم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق لتتبعها الهیئة التنظیمیة في مراقبة تنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. المرفق
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  العلم ونظام معالجة مخاطر اإلرهاق — الفصل الثاني
  مقدمة عن العلم ونظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ١-٢

مستویات السالمة وزیادة  وتحسینمن أوجه التقدم في الدرایة العلمیة  االستفادةمشغلي الطائرات ل یتیحنظام معالجة مخاطر اإلرهاق  إن اتباع
 المعروضالمرونة التشغیلیة. و لكي تمارس الدول المراقبة الفعالة على هذا النظام ینبغي لها أن تعي المبادئ العلمیة التي بني علیها نهجه 

  في هذا الفصل.

  :وهواإلیكاو لإلرهاق الذي قد یصیب عضو الطاقم سبق أن شرحنا في الفصل األول تعریف 

 لثقل أو لكثرة الیقظة، أو الختالل ساعة الجسم البیولوجیة أو ،تقلص  النومل نتیجةاألداء الذهني أو البدني  اتقدر  تقل فیها  عضویةحالة 
قدرته على أدء على تشغیل الطائرة بأمان أو  قدرتهیحد من انتباه عضو الطاقم و  بما یؤثر في ،عبء العمل (النشاط الذهني و/أو البدني)

  .السالمة مأموریات
هي وٕاما بطریقة موضوعیة  ،أعضاء الطواقم عن مدى تعبهمهي االستفسار من یمكن قیاس اإلرهاق في العملیات الجویة إما بطریقة ذاتیة و 

  ).)أ( والمرفققیاس أدائهم (الفصل الرابع 

  تفكیر أخرى هي اعتبار اإلرهاق حالة تنتج من اختالل التوازن بین: وهناك طریقة

 اإلجهاد البدني والذهني الناجم عن جمیع أنشطة الیقظة (ال مجرد ضغوط المأموریات)؛ •

 والمعافاة من هذا اإلجهاد (باستثناء اإلرهاق العضلي) بالنوم. •

، وقد تحسین نوعیة النوم وٕاماتقلیل اإلجهاد الناتج عن أنشطة الیقظة إما تطلب باتباع طریقة التفكیر هذه فإن تقلیل إرهاق أعضاء الطواقم ی
  هما: ن أساسیان یركز علیهما هذا الفصل. ویوجد في هذا الصدد مجاالن علمیایتطلب كال هذین الحلین

 ؛نهااحدة أو أكثر) وكیفیة المعافاة مقلة النوم (في لیلة و  آثاربصفة خاصة  یدرس الذي –علم النوم  - ١

وهو یدرس اإلیقاعات الیومیة الداخلیة للساعة البیولوجیة (وهي منظم موجود في المخ).  –بحث إیقاعات ساعة الجسم البیولوجیة  - ٢
 اإلیقاعات ما یلي:هذه وتتضمن 

 باإلرهاق والنعاس؛ یحائيالشعور اإلإیقاعات  •

 الجهد المطلوب لألداء على المستوى المقبول (اإلجهاد)؛ تضعفإیقاعات القدرة على أداء العمل الذهني والبدني التي  •

 المعافاة. توفرإیقاعات الركون إلى النوم (القدرة على النوم واالستمرار في النوم) التي  •

  علم النوم األساسي      ٢-٢
اعتقاد بأن االستغناء عن النوم یزید كمیة الوقت المتاح لممارسة أنشطة الیقظة. لكن علم النوم في أسلوب المعیشة المليء بالعمل  یشیع

  أوضح أن النوم لیس سلعة للمقایضة.
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  ماذا یحدث في المخ خالل النوم    ١- ٢-٢
ات التصویر الطبي الحدیثة. وأشیع األحالم واستخدام تقنی دراسةهناك طرق مختلفة لمراقبة ما یحدث في المخ النائم، وتتراوح هذه الطرق بین 

. وهي تجرى بلصق أقطاب كهربائیة )أ)( المرفقالتفاصیل في  (انظر بالقنوات المتعددةالنوم الطرق البحثیة في الوقت الحالي تسمى اختبارات 
) الموجات المخیة ١ربائي هي: قابلة للخلع على فروة الرأس وعلى والوجه وتوصیلها بجهاز تسجیل یقیس ثالث فئات مختلفة من النشاط الكه

النوم ) والشدة العضلیة (رسم العضالت الكهربائي). وبفضل اختبارات ٣) وحركات العینین (رسم العین الكهربائي)؛ ٢(رسم المخ الكهربائي)؛ 
  .عن بعضهما یمكن تحدید نوعین من النوم شدیدي االختالف بالقنوات المتعددة

  لسریعةالنوم الخالي من حركات العینین ا
اتساع الموجات  ویزدادفي الیقظة.  التي كانت نشطةالنوم الخالي من حركات العینین السریعة یحدث فیه بطء تدریجي في الموجات المخیة 

. ویمیل معدل ضربات القلب نشاطها في آن معا ألن النشاط الكهربائي لعدد كبیر من خالیا المخ (الخالیا العصبیة) یتزامن فینطلقالمخیة 
  التنفس إلى التباطؤ واالنتظام. معدل و 

ك والناس الذین یستیقظون من النوم الخالي من حركات العینین السریعة ال یستعیدون عادة جزءا كبیرا من النشاط الذهني. لكن أجسامهم تتحر 
"مخ معطل نسبیا في جسد قابل إستجابة لتعلیمات من المخ. ولهذا السبب یوصف أحیانا النوم الخالي من حركات العینین السریعة بأنه 

  .للحركة"
  عادة یمر النوم الخالي من حركات العینین السریعة بأربعة أطوار مصنفة حسب خصائص الموجات المخیة.

النوم الخالي من  ر األول منالطور األول والطور الثاني یمثالن النوم األخف (الذي یسهل ایقاظ الشخص منه). ویبدأ النوم عادة بالطو 
  .ثم یمر بالطور الثاني العینین السریعة حركات

بموجات مخیة بطیئة وشدیدة االتساع،  انتمیز یهما الطور الثالث والطور الرابع یمثالن النوم األعمق (الذي یصعب جدا ایقاظ الشخص منه). و 
  (أو النوم العمیق). نوم الموجات البطیئةرا ما یسمى النوم في هذین الطورین یوكث

خالل النوم. وبعبارة  ویتالشى یتراكم طوال الیقظة یحث علیهالضغط الذي  ، منها أنلبطیئة له عدد من الخصائص المهمةنوم الموجات ا
  أخرى:
 ؛نوم الموجات البطیئةبعدها كلما طالت الیقظة ازداد  •

 النوم تقل نسبة الوقت الذي یستغرقه نوم الموجات البطیئة.  في أثناء •

وهو أحد مكونات معظم عملیة النوم االستتبابي نوم الموجات البطیئة یسمى أحیانا  علىضغط الذي یحث وهذا االرتفاع والهبوط في ال
  التي تستخدم للتنبؤ بمستویات إرهاق أعضاء الطاقم (انظر الفصل الرابع).البیولوجیة النماذج الریاضیة 

ریبا وقادرا على اإلدراك الحسي النشط. وهناك دلیل متزاید على أنه ال غنى تق ٪٨٠حتى في نوم الموجات البطیئة یظل المخ نشطا بنسبة و 
  .الدراسي لتحصیللعن نوم الموجات البطیئة لتدعیم بعض فئات الذاكرة، ولذلك فهو ضروري 

  

 مالحظة تشغیلیة:
  آثار همود النوم تخفیف استراتیجیات

لنائم قد یجد صعوبة في الخروج منه عند إیقاظ الشخص فجأة. وهذا ما یسمى نوم الموجات البطیئة مهم من الناحیة التشغیلیة، ألن مخ ا
قدرة اتخاذ القرار. وقد یحدث همود النوم ضعف في رة األجل و یوهو اإلحساس بالتراخي واالرتباك وقصور في الذاكرة قصی –همود النوم 

  ایقاظ النائم بصورة مفاجئة من نوم الموجات البطیئة.أطول وأكثر إرباكا عند یظل ولكنه  ،عند االستیقاظ من النوم األخفأیضا 
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غیر  الرحالت الجویة، على أساس أن من في مقصورة القیادة أو منع النوم في أثناء االستراحة المحدودةوقد یستخدم هذا الواقع لمنع 
النوم. وهذه الحجة تستند إلى آثار همود تصرف وهو یعاني من همود وٕاال المستصوب ایقاظ عضو طاقم القیادة فجأة لدواعي الطوارئ 

  النوم التي أثبتتها الدراسات المختبریة.
ن م(وهو أخف وأكثر تقطعا لكن الدراسات التي أجریت عن القیلولة في مقصورة القیادة وعن النوم في أماكن االستراحة على متن الطائرات 

رحلة الجویة یتضمن القلیل جدا من نوم الموجات البطیئة. وذلك یعنى أن أثبتت أن النوم في أثناء الالنوم في االستراحات األرضیة) 
طر احتمال حدوث همود النوم عند إیقاظ النائم في أثناء الرحلة الجویة أقل بكثیر مما توقعته الدراسات المختبریة. بل ویمكن أیضا تقلیل خ

  یة بعد زوال تأثیر همود النوم. همود النوم عن طریق وضع بروتوكول لتوقیت العودة إلى أداء المأمور 
والنوم في أثناء الرحلة الجویة تربو على المخاطر المحتملة المرتبطة بهمود  المحدودةوعموما فإن الفوائد الواضحة التي تعود بها القیلولة 

دقیقة. ونظرا  ٤٠یلولة ألكثر من النوم. ولتقلیل مخاطر همود النوم بعد أخذ قسط الراحة المقرر في مقصورة القیادة یوصى بأال تستمر الق
 ویرجىنوم الموجات البطیئة.  حاالتدقیقة قصیرة جدا بالنسبة لمعظم  ٤٠في النوم تعد فرصة  لالستغراقللوقت الذي یحتاجه الشخص 

  (ب) لإلطالع على االجراءات المقترح إدراجها في دلیل عملیات الطیران. المرفق الرجوع إلى

  
  السریعةنوم حركات العینین 

هذه نشاط المخ خالل الیقظة. ففي  یشبه تقریباخالل نوم حركات العینین السریعة  بالقنوات المتعددةالنوم نشاط المخ المقیس في اختبارات 
كون توعادة ما  – "نوم حركات العینین السریعة"ومن هنا جاءت تسمیة  –تتحرك العینان تحت الجفون المسدولة من وقت آلخر نوم الفئة من ال

  بارتعاشات عضلیة واختالل في ضربات القلب والتنفس. ةمصحوب هذه الحركات
ال یستطیع في أثناء النوم  بوضوح شدید، ولكن جسمه هأن یتذكر أحالمعادة بستطیع من نوم حركات العینین السریعة  عندما یستیقظ النائم

وبالتالي فإن هذه األحالم ال تسبب حراكا. (ألن اإلشارات تحتبس في جذع المخ وال تصل إلى الحبل  ،استجابة إلشارات المخ التحرك
خروج في  تأخر بسیط إذا حدثأحالم نوم حركات العینین السریعة  ما یستیقظون منالشوكي). وقد یعاني الناس أحیانا من شلل وجیز عند

  ".مخ نشط جدا في جسم مشلولوم حركات العینین السریعة بأنه "هذا االحتباس. ولذلك یوصف أحیانا ناإلشارات من 
ولكن دراستها صعبة باألسالیب الكمیة علمیة. وكثرت تفسیراتها على أنها زیارات روحانیة إلشباع نزعات  كانت األحالم مثیرة دائما لاللتفات

لعینین السریعة. أما النظرة اإلدراكیة العصبیة الحالیة إلى مخي في نوم حركات االلنشاط لغریزیة، أو على أنها منتج ثانوي غیر ذي معنى 
أي عندما ال یكون المخ  األحالم فهي تعتبر األحالم نتاجا للحظات وجیزة من الوعي ندرك خاللها عادة جمیع عملیاتنا المخیة "الغیبوبیة"،

تحتوي  الحواس من البیئة المحیطة. وهذه العملیة الغیبوبیة الواعیة والواردة إلیه عبر تهمشغوال بالتعامل مع المعلومات الخارجة عن سیطر 
أقرب مدة قبل االستیقاظ. وهذا الرأي یعني أن األحالم هي لمحات  تجاربسابقة ومدمجة في  تجاربذكریات ومشاعر تنشیطیة ناجمة عن 

ا تتخذ صیغة معدلة قلیال بسبب ما مررت به خاطفة في المخ تعید تشكیل نفسها لتساعدك على االستیقاظ في الصباح بكامل قدراتك ولكنه
  باألمس، وتجعلك مستعدا للتعامل من جدید مع العالم. 

عد االستیقاظ التلقائي من نوم حركات العینین السریعة (وعندئذ تصبح بتتفاوت بشدة قدرة الناس على تذكر أحالمهم، وال یتذكرونها عموما إال 
ذاكرة عابرة فقط ما لم یكتبوها أو یتحدثوا عنها). ومع ذلك یقضي معظم البالغین عادة حوالي ربع وقت نومهم في نوم حركات العینین 

  السریعة.
  العینین السریعة نوم حركاتمع النوم الخالي من حركات العینین السریعة  تناوب دورات

في دورة واحدة  ، وهذا التناوب یحدثخالل لیلة النوم الطبیعیة الخالي من حركات العینین السریعة مع نوم حركات العینین السریعة یتناوب النوم
النوم الخالي من  بین رسما بیانیا لدورة التناوب ١-٢دقیقة تقریبا (یتفاوت طولها حسب تفاوت عدد من العوامل). ویبین الشكل رقم  ٩٠تدوم 

 – حركات العینین السریعة ونوم حركات العینین السریعة طوال لیلة في شاب بالغ وبصحة جیدة. ولكن النوم الحقیقي لیس بهذا التنظیم المحكم
ویصور الوقت على  الرأسي اإلحداثيفهو یتضمن تنبیهات أكثر (انتقاالت إلى النوم األخف) ویقظات قصیرة. ویبین الرسم أطوار النوم على 

  .١األفقي اإلحداثي

                                                                 
١   Gander P, Sleep in the 24-Hour Society, Open Mind Publishing, Wellington, New Zealand, 2003, ISBN 0-909009-59-7.  
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نوم حركات العینین السریعة مع دورة تناوب النوم الخالي من حركات العینین السریعة رسم بیاني ل    ١-٢الشكل رقم 

  شاب بالغ لیلة نوم في
من حركات العینین السریعة. وبعد  خالثم یتطور إلى نوم أعمق فأعمق  ،النوم الخالي من حركات العینین السریعةالطور األول من بالنوم  یبدأ

تدریجي من نوم الموجات البطیئة (الطور الثالث والطور الرابع من النوم الخالي  خروجدقیقة یحدث  ٩٠دقیقة و ٨٠النوم لمدة تتراوح تقریبا بین 
ر الثاني من النوم الخالي من حركات العینین من حركات العینین السریعة) یتسم غالبا بحركات في الجسم عندما ینتقل النائم لفترة وجیزة عبر الطو 

وبعد فترة قصیرة نسبیا من نوم حركات العینین )، ١-٢السریعة إلى نوم حركات العینین السریعة (هذه الفترة مبینة بظل داكن في الشكل رقم 
  .التناوب ات البطیئة، وهكذا تتكرر دورةالسریعة ینتقل النائم مرة أخرى إلى نوم أخف خال من حركات العینین السریعة ثم إلى نوم الموج

النوم الخالي من حركات العینین السریعة ونوم حركات العینین السریعة تقل خالل اللیل وقد  تناوب بینالبطیئة في كل دورة  الموجاتكمیة نوم 
تزداد خالل اللیل. والنائم الموصوف في  تناوبتختفي في الدورات الالحقة. وعلى العكس فإن كمیة نوم حركات العینین السریعة في كل دورة 

  .أحالمهیحتمل أن یتذكر ولذلك مباشرة من آخر نوم حركات العینین السریعة  استیقظ ١- ٢الشكل رقم 
اللیل أو في دورة ساعة و  أن نوم الموجات البطیئة یسود دائما في بدایة النوم بغض النظر عن توقیت النوم في دورة النهار لالهتماممن المثیر 

 الشوطأوال. وعلى العكس فإن الوقت الذي یمر من بدایة النوم لغایة  ضغط النوم االستتبابيالجسم البیولوجیة. ویبدو أن هناك أولویة لتفریغ 
یتفاوت بشكل  ،السریعة من حركات العینین شوطوكذا مدة كل  ،)المتنحياألول من نوم حركات العینین السریعة (نوم حركات العینین السریعة 

. وتصل نزعة ساعة الجسم البیولوجیة إلى نوم حركات العینین السریعة إلى أقصاها قبل وقت ساعة الجسم البیولوجیة دورة ملحوظ طوال
ن األساسیان هما العنصرا – ساعة الجسم البیولوجیةوعملیة النوم االستتبابي  عملیة –االستیقاظ الطبیعي ببضع ساعات. وهاتان العملیتان 

  الفصل الرابع). (انظرالتي تستخدم للتنبؤ بمستویات إرهاق أعضاء الطاقم البیولوجیة في معظم النماذج الریاضیة 

 مالحظة تشغیلیة:
  النوم فقدانآثار  تخفیف استراتیجیات

النوم الخالي من حركات العینین السریعة ونوم حركات العینین السریعة إلى طبیعتها هي أحد تدابیر المعافاة من التناوب بین دورة عودة إن 
  قلیال عن المعتاد. التعویضينوم یسترد ساعة بساعة حتى وٕان طال اا النوم. والنوم المفقود ال فقدانآثار 

ك یتر نوم الموجات البطیئة بحیث ال  یزدادأكثر من المعتاد. بل وقد  األولى یزداد نوم الموجات البطیئة يالتعویضالنوم في لیلة  •
 من الوقت لالستغراق في نوم حركات العینین السریعة. یاكاف امتسع

 .عن قدره المعتاد الثانیة یزداد غالبا نوم حركات العینین السریعة يالتعویضالنوم في لیلة  •

النوم الخالي من حركات العینین السریعة ونوم حركات العینین السریعة التناوب بین دورة الثالثة تعود  يالتعویضالنوم بحلول لیلة  •
 إلى طبیعتها.

 الصحو
 حركات العینین السریعةنوم  

  ١ الطور

  ٤ الطور

  ٣ الطور

  ٢ الطور

٦ 
 الساعة

٢٢یلمنتصف الل ٢ ٤
٢٢
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فى وهذا یعني من الناحیة التشغیلیة ضرورة تضمین الجداول الزمنیة فرصا دوریة للنوم بال حدود لمدة لیلتین متتابعتین على األقل لكي یتعا
  أعضاء الطاقم من آثار فقدان النوم.

ساعة مثال من الراحة بعیدا عن المأموریات ابتداء من الساعة الثانیة  ٤٨ساعة. ألن  ٤٨والنوم عل هذا النحو ال یساوي الراحة لمدة 
بعیدا عن المأموریات ابتداء من فقط ساعة  ٤٠صباحا ستعطي معظم الناس لیلة واحدة كاملة من النوم بال حدود. ومن ناحیة أخرى فإن 

  مساء ستعطي معظم الناس لیلتین كاملتین من النوم بال حدود. الساعة التاسعة
 ةالمحلی الزمنیةمنطقة الإذا كانت ساعة الجسم البیولوجیة لم تتكیف بعد مع من النوم التعویضي وقد یحتاج عضو الطاقم إلى لیال إضافیة 

  ). ٣-٢القسم رقم  انظر(

  مشكلة نوعیة النوم    ٢- ٢-٢
نوم حركات العینین مع النوم الخالي من حركات العینین السریعة تناوب دورات توقیت  عدم انقطاع) تعتمد على التعویضیةنوعیة النوم (قیمته 

النوم الخالي تناوب السریعة (األمر الذي یدل على أن هذین النوعین من النوم ضروریان وأن ما منهما أهم من اآلخر). وكلما ازداد تقطع دورة 
إما باالستیقاظ وٕاما بالتنبه الذي ینقل المخ إلى مرحلة أخف من النوم بدون  ،نوم حركات العینین السریعةمع من حركات العینین السریعة 

  .الالحقاالستیقاظ حقا، قلت القیمة التعویضیة للنوم من حیث الحالة والعمل في الیوم 
  

 مالحظة تشغیلیة:
  طع النومتقلیل تق استراتیجیات

فینبغي  ،النوم جودةنوم حركات العینین السریعة هو أساس مع النوم الخالي من حركات العینین السریعة اناوب اكتمال دورات  لما كان
  اقم.و لمشغلي الطائرات أن یضعوا إجراءات تقلل من تقطعات نوم أعضاء الط

زمنیة محددة (فرص النوم) ال یجرى طوالها االتصال بعضو الطاقم إال لدواعي الطوارئ. وینبغي أن  خاناتفي فترات الراحة  خذینبغي أ
تكون هذه الخانات الزمنیة المخصصة للنوم معروفة للطاقم ولجمیع الموظفین اآلخرین المعنیین، بحیث ال یتصل المسؤولون مثال عن 

  وٕاال أصیب بارتباك جسیم. راحتهفترة  في أثناءجداول الرحالت الجویة بعضو الطاقم في الجو 
ینبغي أیضا لمشغلي الطائرات أن یضعوا اجراءات لمنع إزعاج أعضاء الطاقم النائمین في مباني محطات التوقف واألماكن المخصصة 

إزعاج خالل الیوم في فندق في محطة التوقف مثال فبوسع المشغل أن یتخذ ترتیبات مع ذلك الفندق لمنع  الراحةللقیلولة. فلو كانت فترة 
، والسماح بدخول أعضاء من هذه األماكن (مثل منع األطفال من االقترابطوال استراحتهم في األماكن المخصصة لهم أعضاء الطاقم 

  الهدوء الضروري (مثل منع أعمال الصیانة أو التنظیف الروتیني). ربتوفیالفندق  لموظفيالطاقم فقط) وٕاصدار تعلیمات 

  نوعیة النوم في أثناء الرحالت الجویة 
على متن الطائرة یكون  لراحتهمبینت أن نوم أعضاء الطاقم في األماكن المخصصة  بالقنوات المتعددةالنوم سلف الذكر أن دراسات اختبارات 

. وأن نوم القیلولة في مقصورة القیادة أخف وأكثر تجزیئا مما توقعته الدراسات ٢من النوم في االستراحات األرضیة أخف وأكثر تجزیئا
استراتیجیة یعد  . لكن هناك أدلة جیدة على أن النوم في أثناء الرحالت الجویة یحسن االنتباه وسرعة رد الفعل بعد االستیقاظ وأنه٣المختبریة

  معالجة مخاطر اإلرهاق.نظام  مفیدة في إطار

                                                                 
٢   Signal, T.L., Gale, J., and Gander, P.H., “Sleep Measurement in Flight Crew: Comparing Actigraphic and Subjective Estimates to 

Polysomnography,” Aviation, Space, and Environmental Medicine , November 2005, Vol. 76(11), pp. 1 058-63. 
٣   Rosekind, M.R., Graeber, R.C., Dinges, D.F., et al., (1994) Crew Factors in Flight Operations IX: Effects of planned cockpit rest on crew 

performance and alertness in long haul operations . NASA Technical Memorandum 108839, Moffett Field: NASA Ames Research Center. 
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وبینت أن االرتفاع لیس  ،ارتفاعات السرعات المستقیمة علىدراسات عن النوم في غرف تم تكییف ضغطها لیكافئ ضغط المقصورة أجریت 
بین أن ت اتزعج نومهم على متن الطائر أاقم في إطار عدة دراسات عما و . وبسؤال أعضاء الط٤سببا لتقطع النوم في أثناء الرحالت الجویة

، اتاألفكار، وعدم االحساس بالتعب، والزوابع، والضوضاء المنبعثة من داخل الطائر كثرة أشیع العوامل هي الضوضاء العشوائیة، و 
  والمفروشات غیر المناسبة للنوم، وانخفاض الرطوبة، وضرورة الذهاب إلى دورة المیاه.

  العالقة بین نوعیة النوم والعمر

الذي یستغرقه الشخص في نوم الموجات البطیئة. ویصبح النوم أكثر تقطعا. فقد  سیما بلوغ الذكور، تقل نسبة الوقتالبلوغ، وال  في عمر
عاما وبینت أن متوسط عدد مرات التنبه (االنتقال إلى النوم األخف  ٩٢عاما و ٣٧مشاركا تراوحت أعمارهم بین  ٢٦٨٥أجریت دراسة على 

مرة لكل ساعة نوم من تراوحت  ٢٠عاما إلى  ٥٤عاما و ٣٠لكل ساعة نوم من تراوحت أعمارهم من  مرة ١٦واالستیقاظ) قد ارتفعت من 
 . ٥عاما ٧٠عاما و ٦١أعمارهم بین 

. وقد أجریت دراسة على النوم على ٦اقم في االستراحات األرضیة وفي الجوو وشوهدت اتجاهات العالقة بین النوم والعمر في نوم أعضاء الط
بینت أن العمر كان أكثر العوامل ثباتا في االستدالل ف(متجهة من سیاتل إلي سنغافورة أو إلى كواال المبور)  ٧٧٧-ئرة بوینجرحلة بضائع بطا

كان مقدار نومهم أقل عموما على طبیعة النوم ومدته على كنب النوم. وقد احتاج الطیارون األكبر سنا لمدة أطول لالستغراق في النوم و 
  .تقطعا  وأكثر

. وذلك ألن الدراسات المختبریة التي تجرب التعویضيلنوم من الواضح ما إذا كانت هذه التغیرات المتعلقة بالعمر قد قللت من فاعلیة اولیس 
تقطع النوم أجریت عادة على الشباب. ولعل الخبرة في مقصورة القیادة (مهارات الطیران والتعود على النوم في الرحالت الجویة) هي التي 

  ى تقلیل مخاطر االرهاق التي یحتمل أن تعزى إلى تغیرات النوم المرتبطة بالعمر.تساعد عل

  اضطرابات النوم

مهما قضى الناس وقتا كافیا لمحاولة النوم. ولما كان  التعویضيالنوم قد یتقطع النوم بسبب تشكیلة كبیرة من اضطرابات النوم التي تحول دون 
الوقت المتاح أمام أعضاء الطاقم لالستغراق في النوم محدودا في الغالب، فإن اضطرابات النوم تشكل خطرا خاصا. ومن الموصى به أن 

طرابات النوم وكیفیة عالجها وأین تتضمن دورات التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل السادس) معلومات أساسیة عن اض
  تنشد المساعدة حسب االقتضاء وأي متطلبات متعلقة باللیاقة للطیران.

  عواقب قلة النوم    ٣- ٢-٢
. وتبحث اآلن دراسات مختبریة كثیرة في لنوم التي تعید للشخص طاقة العملكمیة امهما كانت نوعیة النوم جیدة یظل العامل المهم جدا هو 

  اجات أساسیة مهمة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق.تنتتوصلت إلى اسو  ،النوم في اللیل لمدة ساعة أو اثنتین آثار "تقلص"

تراكم لیلة بعد أخرى حتى یصبح الشخص أقل انتباها وأقل عمال بالتدریج یوما بعد یوم. ویوصف ذلك أحیانا بأنه  تقلص النومتتراكم آثار 
  شوهدت هذه الظاهرة على أعضاء طاقم (انظر أدناه) عندما أخذوا أدنى قسط من الراحة على مدى أیام كثیرة متعاقبة. . وقدتقلص النوم

  
                                                                 

٤   Mumm, J.M., Signal, T.L., Rock, P.B., et al., “Sleep at simulated 2438 m: effects on oxygenation, sleep quality, and post-sleep performance,” 
Aviation, Space, and Environmental Medicine , August 2009, Vol. 80(8), pp. 691-97. 

٥   Redline, S., Kirchner, H.L., Quan, S.F., et al., “The effects of age, sex, ethnicity, and sleep-disordered breathing on sleep architecture. Archives 
of Internal Medicine, February 2004, Vol. 164(4), pp. 406–18. 

٦   Signal, T.L., Gander, P.H., van den Berg, M., “Sleep in flight during long rest opportunities,” Internal Medicine Journal , 2004, Vol. 34(3), 
p. A38. 
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قصرت مدة النوم في كل لیلة قلت الیقظة وانخفض األداء بمعدل سریع. فقد بینت إحدى الدراسات المختبریة أن قضاء سبع ساعات في  كلما
. وكان التدهور أسرع في مجموعة من المشاركین قضت خمس ساعات فقط ٧الفراش لسبع لیال متعاقبة ال یكفي لمنع ازدیاد بطء االستجابة

لة، بل وازدادت سرعة التدهور في المجموعة التي قضت ثالث ساعات فقط في الفراش في كل لیلة. وهذه الظاهرة تسمى في الفراش في كل لی
  قص النوم. إدمان جرعةأثر 

ط نیاما . وفي النهایة تصبح الحاجة إلى النوم غامرة، ویبدأ الناس في التساقتقلص النومیزداد االحتیاج إلى النوم تدریجیا بعد أیام متعاقبة من 
عن معالجة المعلومات البصریة المخ المخ عن البیئة (یتوقف نشاط . وخالل الغفوة ینفصل الغفوةلفترات وجیزة، وهذه هي  غصبا عنهم

 تؤدي إلى فشل في دخول السیارةالغفوة في أثناء قیادة ٕان كانت األداء في المختبر. و  اتاختبار إجراء ذلك أحد حوافز  یضّیع والصوتیة). وقد 
  .٥قد تم تسجیل أحداث من هذا القبیل في مقصورة القیادة عند الهبوط في المطارات الكبیرةفالمنعطف 

النوم تناوب تضیها دورة (وهي مدة أطول مما تق التعویضيالنوم من  أكثر من لیلتینتقتضي  تقلص النومواالستعادة الكاملة لطاقة الیقظة بعد 
المزمن آثارا على المخ تقوض بدورها  تقلص النومنوم حركات العینین السریعة). وبالفعل نجد أن لمع الخالي من حركات العینین السریعة 

  .٧واألداء طوال مدة الحقة تتراوح بین أیام وأسابیع االنتباه 

في االزدیاد. ولكن بعد الشدید (كالنوم مثال ثالث ساعات في الفراش) یدرك الشخص أن نعاسه آخذ  تقلص النومفي األیام القلیلة األولى من 
مدعاة  لتدهور قدرات األداء  تقلص النوموبعبارة أخرى فإن استمرار  ،أي تغییر في نفسه مهما تناقص انتباهه وأداؤه دركانقضاء عدة أیام ال ی

وى القصور الناجم عن إرهاق نعاس بوصفهما مقیاسین لمستالرهاق و اإللمدى  الذاتي تقییمالالوظیفي. وهذه االستنتاجات تثیر التساؤل حول دقة 
  (أ)). المرفق انظرعضو الطاقم (

ولكن الوقت  ،أكثر من غیرهم. وتجري حالیا بحوث كثیرة لفهم سبب ذلك تقلص النومآثار  - في المختبر على األقل  –بعض الناس یقاومون 
(ال یمكن مثال توصیة الناس باتباع استراتیجیات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق تشكیل ما زال مبكرا لالعتماد على نتائج تلك البحوث في 

  ).تقلص النومآثار مختلف  تخفیفشخصیة مختلفة ل

رأت دراسات  ن المهام األبسط. ولذلكموبشكل عام فإن المهام الذهنیة األكثر تعقیدا، مثل اتخاذ القرار والتفاهم، تبدو أكثر تأثرا بفقدان النوم 
للنوم تصویر المخ أن مناطق المخ المستخدمة في أداء المهام الذهنیة األكثر تعقیدا هي األكثر تأثرا بالحرمان من النوم وهي األعظم احتیاجا 

  لتستعید وظائفها العادیة.

مع ذلك یشوبها بعض القصور الواضح. . و تقلص النومهي حالیا المصدر األساسي للمعلومات عن آثار  تقلص النومالدراسات المختبریة عن 
اقم. ثم إن الدراسات المختبریة و ألن عواقب نقص االنتباه وضعف أداء المهام تختلف تماما في المختبرات عنها في مأموریات أعضاء الط

الحالیة مبنیة على "أفضل  في اللیل على مشاركین نیام في غرفة نوم مظلمة وهادئة. وقد یعني ذلك أن االستنتاجات تقلص النومتراقب آثار 
وانخفاض نوعیة النوم. والدراسات  تقلص النوم تولیفةبالنهار، وعن  تقلص النومعن آثار  البحوثاألحوال". وهناك حاجة إلجراء مزید من 

  المختبریة تركز أیضا على أداء األفراد ال على أداء الفریق مثل الطاقم.

وأوضحت أن فقدان النوم زاد من عدد األخطاء  ٤٠٠-٧٤٧ن أعضاء طواقم الطائرة بوینج عضوا متمرسا م ٦٧أجریت دراسة محاكاة على 
. ومن المفارقات أن قلة النوم حسنت وحده الذي یقود الطائرة. وقد تم تصمیم هذه الدراسة بحیث كان قائد الطائرة دائما هو ٨التي ارتكبها الطاقم

تصویب األخطاء التي تم اكتشافها.  الطائرات عنقادة  عجزأدت إلى زیادة احتماالت قدرة الطیارین المساعدین على اكتشاف األخطاء، و 
اختیار أقل الحلول خطورة، األمر الذي ساعد على  إلى میلال ، منهااتخاذ القرارات قدرة وكثیرا ما كان فقدان النوم مصحوبا أیضا بتغیرات في

اة باهظة التكالیف وأكثر تعقیدا من حیث اللوجستیات ولكنها توفر رؤى حیویة عن الحد من مخاطر اإلرهاق المحتملة. وتعد دراسات المحاك
  .المحدقة بالعملیات الجویةاقم ومخاطر اإلرهاق و الروابط بین نوم أعضاء الط

                                                                 
٧   Belenky, G., Wesensten, N.J., Thorne, D.R., et al., “Patterns of performance degradation and restoration during sleep restriction and subsequent 

recovery: a sleep dose-response study,” Journal of Sleep Research, 2003, Vol. 12, pp. 1-12. 
٨   Rupp, T.L., Wesensten, N.J, Bliese, P.D. et al., “Banking sleep: realization of benefits during subsequent sleep restriction and recovery,” Sleep, 

2009, Vol. 32 (3), pp. 311-21. 
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  الطیران أثناءفي  الراحة تقلص نوم
مجاال  حاجة النوم الفردیةتدل ضمنیا على أن هناك كمیة مثلى من النوم ال بد للناس منها في كل لیلة. ویشكل مفهوم  تقلص النومإن فكرة 

اقم في منازلهم في الفترات و التي تتفادى هذا الجدل هي مراقبة كمیة نوم أعضاء الط تقلص النومجدلیا في بحوث النوم. وٕاحدى طرق قیاس 
  خرى، ومقارنتها بكمیة نومهم في أثناء الرحالت الجویة.الفاصلة بین رحلة جویة وأ

أجرته  على متن عملیات مختلفة رصدتها وكالة الفضاء األمریكیة في إطار برنامج تقلص النومالبیانات المتوفرة عن  ١-٢یلخص الجدول رقم 
الطیران على النوم وعن المأموریات قبل الشروع في مذكرات یومیة عن یدون الطاقم  كان. وفي تلك الدراسات ٩قیاس اإلرهاقل في الثمانینات
ساعة في  ٢٤مقارنة بین متوسط مدة نوم كل عضو في كل  ، وبعد انتهائها. وأجریتء هذه الرحالتتجاریة منتظمة، وفي أثنارحالت جویة 

ساعة على متن الرحلة الجویة موضع الدراسة. وكثیرا ما نام أعضاء الطواقم  ٢٤المنزل قبل الرحلة الجویة وبین متوسط مدة نومه في كل 
  دى.ساعة) على رحالت البضائع اللیلیة والرحالت بعیدة الم ٢٤نوما متقطعا (أكثر من مرة خالل 

 ١-٢وبالتالي فمن المرجح أال تكون المعلومات الواردة في الجدول رقم  ،وال شك في أن جداول الرحالت قد تغیرت منذ انتهاء تلك الدراسات
 شائع جدا على مختلف فئات عملیات الطیران. تقلص النومتوضح أن  فهي ومع ذلكممثلة لألوضاع الحالیة في كثیر من الحاالت. 

  على الرحالت الجویة التجاریة تقلص النوم   ١-٢الجدول رقم 
 المسافات الطویلة البضائع اللیلیة المسافات القصیرة 
    

اقم الین سجلوا في المتوسط ساعة واحدة و أعضاء الط
 ٪٤٣ ٪٥٤ ٪٦٧ لكل یوم من الرحلة  تقلص النومعلى األقل من 

    
اقم الذین سجلوا في المتوسط ساعتین على و أعضاء الط
 ٪٢١ ٪٢٩ ٪٣٠ لكل یوم من الرحلة تقلص النوماألقل من 

    
 أیام ٩-٤ أیام ٨ أیام ٤-٣ طول الرحلة 

    
 ٨-صفر ١-صفر ١-صفر عبورها كل یوم یجريالتي  المنطقة الزمنیة

    
 ٢٨ ٣٤ ٤٤ اسةعدد أعضاء الطواقم موضع الدر 

  
رحلة البضائع اللیلیة تشمل راحة لیلیة مرة أو مرتین في النوبات اللیلیة المتعاقبة. وتقسیم رحالت المسافات الطویلة إلى أیام طولها  –مالحظة 

  ساعة. ٢٤,٣ ساعة ومتوسط فترة التوقف ١٠,٢ساعة تقسیم جزافي نوعا ما ألن متوسط یوم المأموریة  ٢٤

ى عدد إن الكمیة المتزایدة من األدلة التي أسفرت عنها الدراسات المختبریة والدراسات الوبائیة التي تعقبت حاالت النوم والحاالت الصحیة لد
ث على أن النوم و البح ت. ودلالطویلكبیر من األشخاص عبر الزمن، أثبتت أن النوم القصیر المزمن له آثار سلبیة على الصحة على األجل 

مرض السكري من الفئة الثانیة  وأمراض القلب واألوعیة الدمویة. وال یزال الجدل قائما منها البدانة و  ،ألخطار جسیمة قصیر یعرض النائمال
حول ما إذا كان للنوم القصیر المعتاد دورا في ظهور هذه المشاكل الصحیة أم أنه مجرد ظاهرة مصاحبة لها. والمهم أن أعضاء الطواقم 

مجموعة تتمتع بحالة صحیة ممتازة مقارنة بعموم السكان. والواضح أن الصحة الجیدة ال تستمد فقط من الطعام الجید والتمرینات لى ینتمون إ
  الریاضیة المستمرة بل تستمد أیضا من القسط الوافي والمنتظم من النوم. أي أن النوم بالتأكید لیس سلعة للمقایضة.

    

                                                                 
Thomas, M.J.W., Petrilli, R.M., Lamond, N.A., et al., Australian Long-haul Fatigue Study. In: Enhancing Safety Worldwide:  Proceedings of   ٩ 

the59th Annual International Air Safety Seminar. Alexandria, USA, Flight Safety Foundation, 2006. 
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 مالحظة تشغیلیة:
  تقلص النوم معالجة استراتیجیات

تراكمیة فیجب تصمیم جداول الرحالت بما یتیح  تقلص النومشائع في الفئات المختلفة من عملیات الطیران. ونظرا ألن آثار  تقلص النوم
الیومي كبیرا ومسببا لتراكم  تقلص النومبتكرار كبیر كلما كان  التعویضيالنوم . وینبغي توفیر فرص النوم تقلصفرصا دوریة لتعویض 

  اإلرهاق.
 تقلص النومالتوصیة المعتادة للتعویض هي النوم بال حدود للیلتین متعاقبتین على األقل. وتقترح بعض الدراسات المختبریة الحدیثة بشأن 

یستقر على  تقلص النومیعاني من  الطاقم طاقة العمل المثالیة السابقة. وهناك أدلة على أن المخ الذي عضوأن ذلك قد ال یكفي لیستعید 
  مستویات طاقة أقل لمدد طویلة (تتراوح بین أیام وأسابیع).

تقلل نسبة تراكم  -وخصوصا في العملیات غیر المنتظمة  –االجراءات التي تسمح ألعضاء الطاقم باالستمرار في النوم بقدر الحاجة 
ومن  ١١:٣٠للطیران حتى الساعة  الواقعفلن تكون جاهزة في  ٧:٣٠ي الساعة . فلو كانت هناك مثال طائرة یتوقع إصالحها فتقلص النوم

المفید في هذه الحالة وجود اجراء موثوق یسمح ألعضاء الطاقم باالستمرار في النوم. وقد وضعت إحدى شركات الطیران ترتیبات 
تحت باب عضو الطاقم. وهكذا ال یعمد الفندق إلى لالتصال بفندق االستراحة تحدث بموجبها توقیت عمل الطاقم عن طریق تمریر رسالة 

  ایقاظ عضو الطاقم إال قبل موعد توصیل الطاقم إلى الطائرة بساعة واحدة.

  مقدمة عن إیقاعات ساعة الجسم البیولوجیة    ٣-٢
ف حیاتنا منذ قدیم األزل على یتكیدأبت على في المخ ساعة الجسم البیولوجیة التي  وظیفة تبرمجهاالنوم لیال لیس تقلیدا اجتماعیا. بل هو 
ساعة. وحتى األنواع العتیقة من الكائنات الحیة لدیها ما یساوي ساعتنا البیولوجیة، مما یعني أن  ٢٤كوكبنا الذي یدور حول الشمس مرة كل 

  الجسم البیولوجیة الیومیة كانت موجودة منذ ملیارات السنین.  ةساع
أنها حساسة للضوء. فهي في اإلنسان تراقب شدة الضوء من خالل شبكة خاصة من الخالیا في إحدى سمات ساعات الجسم البیولوجیة 

اإلبصار). والساعة البیولوجیة نفسها تقع في مجموعة فوة ممر خاص لدخول الضوء إلى الساعة البیولوجیة ال عالقة له ب عبرشبكیة العین (
داخلي یولد إشارات  الخالیا لها إیقاعهذه خالیا فوق التصالبیة في مهاد المخ). و صغیرة نوعا ما من الخالیا (العصبیة) في عمق المخ (ال

ساعة.  ٢٤تولد في معظم الناس "یوما بیولوجیا" أطول قلیال من و دورتها ببطء نوعا ما  فتكتمل ،خالل اللیل وأبطأكهربائیة أسرع خالل النهار 
من مواكبة دورة النهار واللیل. ومع ذلك فإن هذه الحساسیة للضوء تثیر أیضا  وحساسیة ساعة الجسم البیولوجیة للضوء هي التي تمكنها

اقم الذین یضطرون للنوم بال تزامن مع دورة النهار واللیل (في العملیات اللیلیة الداخلیة لنقل البضائع) أو الذین و مشاكل ألعضاء الط
  ة النهار واللیل.یضطرون للسفر عبر مناطق التوقیت فیتعرضون لتغییر مفاجئ في دور 

  أمثلة على إیقاع ساعة الجسم البیولوجیة    ١- ٣-٢
. ومع ذلك فإن كل جانب من الوظیفة البشریة تقریبا (البدنیة أو في البشرمستحیل لنشاط الكهربائي لساعة الجسم البیولوجیة المباشر لیاس الق

قیاس اإلیقاعات العلنیة في الوظائف العضویة والسلوكیة یشبه مراقبة  الذهنیة) له دورات یومیة تتأثر بساعة الجسم البیولوجیة. ولذلك فإن
ال الساعة، ولكن العقارب  علبة). فعقارب الساعة تتحرك حول میناء الساعة مقودة بمسننات التوقیت الموجودة في التقلیدیةعقارب ساعة الید (

أو حاالت الداخلیة إیقاعات درجة حرارة الجسم مثل  -ضبط التوقیت. وبالمثل فإن معظم اإلیقاعات البیولوجیة التي یمكن قیاسها تحرك آلیة 
  آلیة التوقیت البیولوجي. وال تحركساعة الجسم البیولوجیة ب مقودة – اإلرهاق المصنف ذاتیا

طاقم طائرة في  عاما ٤٦مره عضو عذاتیا  مهالذي قیّ واإلرهاق  الداخلیة الجسم درجة حرارةلمثاال لإلیقاع البیولوجي  ٢-٢یعرض الشكل رقم 
. وقد تم رصد حالته قبل وخالل وبعد نموذج مدته ثالثة أیام من الطیران على الساحل الشرقي للوالیات المدى قصیرة رحالتفي  تشغل
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وسجل مالحظات  ،باستمرارالداخلیة بنفسه برصد درجة حرارة جسمه  قام عضو الطاقموقد   ١٠).المنطقة الزمنیةالمتحدة األمریكیة (في نفس 
(على مقیاس من صفر  في الیقظةه لمدى إرهاقه مرة كل ساعتین تقییمیومیة عن مدد نومه ومدد مأموریاته ومدى جودة نومه، وسجل كذلك 

  = أشد نعاس). ١٠٠= أقصى انتباه إلى 
 الداخلیةحرارة درجة الساعة. ومما لوحظ أن  ٢٤في حدود درجة مئویة واحدة تقریبا على مدار یوم طوله الداخلیة تتغیر عادة حرارة الجسم 

االستیقاظ، بما دل على أن جسمه كان یستعد في وقت مبكر لشحن الطاقة  قبلجسم عضو الطاقم كانت تبدأ في االرتفاع في كل صباح ل
یقاظ البدنیة الالزمة لتحمل أكبر الضغوط. (لو بدأت درجة حرارة الجسم ترتفع بعد االستیقاظ وبدء النشاط البدني الزدادت بشدة صعوبة االست

  في الصباح.)

  المدى قصیرةرحالت جیة لجسم طیار و إیقاعات الساعة البیول    ٢-٢الشكل رقم 

عضو الطاقم لمقدار إرهاقه أنه لم یشعر بأنه في أفضل حاالته في الصباح. ومال إلى الشعور بأقل إرهاق بعد حوالي ساعتین  تقییمیتبین من 
ثم بدأ شعوره باإلرهاق یزداد باستمرار مع مرور ساعات الیوم. ویدل الخط المتقطع عبر مدة النوم أنه لم  ،إلى أربع ساعات بعد االستیقاظ

  إرهاقه. تقییمیطلب منه االستیقاظ مرة كل ساعتین ل
یوجد  بة. ومع ذلك المؤشرا لتعقب دورة ساعة الجسم البیولوجیة ألنها ثابتة نسبیا وسهلة المراقالداخلیة وغالبا ما تشكل درجة حرارة الجسم 

غیرات إیقاع قابل للقیاس یمكن اعتباره مؤشرا مثالیا لدورة ساعة الجسم البیولوجیة. فالتغیرات في مستوى النشاط البدني مثال تسبب هي أیضا ت
  على شكل ذروات وانخفاضات صغیرة في درجة الحرارة. ٢-٢تظهر في الشكل رقم الداخلیة في درجة حرارة الجسم 

                                                                 
١٠      Gander, P.H., Rosekind, M.R., and Gregory, K.B., “Flight crew fatigue VI: an integrated overview,” Aviation, Space, and Environmental 

Medicine, 1998, Vol. 69: B49-B60. . 

 درجة الحرارة

 م°

 اإلرهاق الشدید

٣٥ 

٨٠ 

٣٩ 

٣٧ 

 الرحلة
 مدة النوم األولالیوم 

 اإلرهاق البسیط

 مدة المأموریة

 الرحلة
 الیوم الثالث

 الرحلة
 الیوم الثاني

٢٠ 

٤٠ 

٦٠ 
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الناس عامة  یزداد شعورعندما وهو  یحدث  ،دورة ساعة الجسم البیولوجیة توقیتناظر یالداخلیة الحد األدنى الیومي لدرجة حرارة الجسم 
  .نافذة بطء الساعة البیولوجیةأنه ببالنعاس وتقل قدرتهم على أداء المهام الذهنیة والبدنیة. ویوصف ذلك أحیانا 

  الجسم البیولوجیة والنومساعة  العالقة بین    ٢- ٣-٢
أن ساعة الجسم البیولوجیة تؤثر على النوم بطرق عدیدة. (ألنها متصلة بمراكز المخ التي تحفز الیقظة  ٢-٢سلف الذكر في القسم رقم 

هو رسم بیاني  ٣-٢ومتصلة كذلك بالمراكز المضادة التي تحفز النوم وبالجهاز الذي یتحكم في نوم حركات العینین السریعة). والشكل رقم 
لیلیة في أیام عطالتهم، أي بضاعة  لرحالتطیارا  ١٨من  جمعتبیانات  مأخوذ منیلخص آثار ساعة الجسم البیولوجیة على النوم. وهو 

جسامهم الداخلیة ألحرارة الدرجة  باستمرار كانوا یرصدون ٢-٢. ومثلهم كمثل عضو الطاقم في الشكل رقم ١١عندما كانوا ینامون في اللیل
  یسجلون مالحظات یومیة عن مدد نومهم ومدد مأموریاتهم.و 

متوسط لجمیع ال) هو الخط المتقطعمستمر. والتوقیت الیومي ألدنى درجة حرارة ( بخطالداخلیة إیقاع درجة حرارة الجسم یلخص الشكل أدناه 
اإلیقاعات  لیست سببلوصف اإلیقاعات األخرى. ویالحظ أن التغیرات في درجة الحرارة  عیةرجأعضاء الطاقم، وهو یستخدم كنقطة م

 ) كطریقة لمتابعة دورة لساعة الجسم البیولوجیة.التقلیدیةمثل قراءة عقارب ساعة الید (الداخلیة األخرى. وتمت "قراءة" إیقاع درجة حرارة الجسم 

 

 
  ملخص آثار ساعة الجسم البیولوجیة     ٣-٢الشكل رقم 

  على النوم في اللیل
  المحلیة). المنطقة الزمنیةالسمات التالیة للنوم في اللیل (عندما یكون أعضاء الطاقم قد تكیفوا تماما مع  ٣-٢الشكل رقم  یلخص
 لجسم.ل داخلیةیبدأ النوم عادة قبل خمس ساعات تقریبا من أدنى درجة حرارة  •

 م.لجسل داخلیةیبدأ االستیقاظ عادة بعد حوالي ثالث ساعات من أدنى درجة حرارة  •

االستغراق في نوم حركات العینین السریعة هو األسرع، ونوم حركات العینین السریعة هو األطول مدة واألشد كثافة بعد وصول  •
اإلیقاع البیولوجي في نزعة نوم حركات العینین مباشرة إلى أدناها. ویوصف هذا أحیانا بأنه ذروة الداخلیة درجة حرارة الجسم 

 ).٣-٢(الخط المتقطع في الشكل رقم  السریعة

                                                                 
١١  Gander, P.H., Graeber, R.C., Foushee, H.C., Lauber, J.K., Connell, L.J., Crew Factors in Flight Operations II: Psychophysiological Responses to 

Short-Haul Air Transport Operations,  1994, NASA Technical Memorandum #108856. Moffett Field: NASA Ames Research Center. 

 النوم

١٦:٠٠ 

الحفاظ على  منطقة
 الیقظة المسائیة

 أدنى درجة حرارة 
 ٥:٢٠للجسم الساعة 

 الداخلي هالمنب
١١:٢٠ 

٨:٠٠ ١٢:٠٠ ١٦:٠٠ 

حركات العینین نزعة نوم 
 السریعة



 12-2 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

ساعات إلى  ٦ أثبتت مجموعة مختلفة من البروتوكوالت المختبریة أن من المستبعد بشدة أن یستغرق الناس في النوم قبل حوالي •
  .الحفاظ على الیقظة المسائیة منطقةإلى حدها األدنى. وقد سمیت هذه الظاهرة الداخلیة ساعات من وصول درجة حرارة الجسم  ٨

بینت الدراسات المختبریة أیضا أنه عندما تبدأ درجة حرارة الجسم في االرتفاع تزداد نزعة االستیقاظ وتبلغ أقصاها بعد حوالي ست  •
ن الصعب ألنها تجعل م المنبه الداخليساعات من وصول درجة الحرارة البیولوجیة إلى حدها األدنى. وتسمى هذه الظاهرة أحیانا 
 جدا االستغراق في النوم أو استمرار النوم طوال ذلك الجزء من دورة ساعة الجسم البیولوجیة.

سفر هذا التفاعل عن ییتفاعل الضغط االستتبابي المشجع على النوم مع التغایر الیومي في النعاس الذي تحركه ساعة الجسم البیولوجیة، و 
  ساعة: ٢٤وقتین لذروة النعاس في كل 

إلى الساعة  ٣:٠٠وهي تحدث حوالي الساعة نافذة بطء الساعة البیولوجیة تسمى  –في الساعات المبكرة من الصباح  ذروة •
 لدى معظم الناس؛ ٥:٠٠

لدى  ١٧:٠٠إلى الساعة  ١٥:٠٠(حوالي الساعة  نافذة قیلولة بعد الظهروتسمى  –وذروة في الساعات المبكرة من بعد الظهر  •
ما تحل نافذة قیلولة بعد دعنن من الصعب البقاء في حالة یقظة اللیلي وكذا اضطراب النوم یجعال النوم تقلصمعظم الناس). و 

 الظهر التالیة.

(الذین تكون إیقاعاتهم البیولوجیة وأوقات نومهم المفضلة  الفئة الصباحیةویختلف التوقیت الدقیق لذروتي النوم لدى الناس الذین ینتمون إلى 
(الذین تكون إیقاعاتهم البیولوجیة وأوقات نومهم المفضلة متأخرة عن المتوسط).  الفئة المسائیة) عن توقیت من ینتمون إلى المتوسط أبكر من

وفي سنوات المراهقة یصبح معظم الناس مسائیین. أما في عمر البلوغ فیصبح معظم الناس صباحیین. وهذا التغیر التدریجي صوب الفئة 
  عاما. ٦٠عاما و ٢٠عن أعضاء طواقم تراوحت أعمارهم بین  الصباحیة موثق في دراسات

الصباح الباكر ذروة النعاس في عندما تشجع النوم (حاسمة تولیفة آثار الضغط االستتبابي وآثار ساعة الجسم البیولوجیة الیومیة تعتبر "نوافذ" 
  لداخلي في الضحى ومنطقة الحفاظ على الیقظة المسائیة).تعارض النوم (توقیت المنبه ا ما"نوافذ" عندمجرد وذروة النعاس بعد الظهر) و 

  

  مالحظة تشغیلیة:
  العالقة بین ساعة الجسم البیولوجیة والنوم ونظام معالجة مخاطر اإلرهاق

إلى حدها األدنى في الوقت الذي تحث فیه دورة ساعة الجسم البیولوجیة أكبر شعور بالنعاس وتضعف الداخلیة تنخفض حرارة الجسم  •
الساعة البیولوجیة، وهو وقت ارتفاع خطر الوقوع في  قدرة أداء المهام الذهنیة والبدنیة. ویوصف هذا التوقیت بأنه نافذة بطء فیه

األخطاء الناجمة عن اإلرهاق. ولذلك فمن المهم عند التحقیق في الحوادث تقدیر الوقت الذي حدثت فیه األخطاء وعالقته بالوقت 
  عة البیولوجیة.المتوقع لنافذة بطء السا

قد تحدث نافذة بطء الساعة البیولوجیة خالل عملیات الطیران الداخلي اللیلي وخالل عملیات الطیران بعیدة المدى وعملیات الطیران  •
 دورة المأموریة/الراحة مع دورة ساعة الجسم البیولوجیة. عندما تتناقضفائقة المدى، 

موعد النوم المعتاد بساعات قلیلة، فتجعل من الصعب االستغراق في النوم مبكرا في منطقة الحفاظ على الیقظة المسائیة تبدأ قبل  •
وزیادة مخاطر اإلرهاق في العملیات  تقلص النوم. وقد تم تحدید هذه الظاهرة بوصفها سببا للصباح الباكراللیلة السابقة لمأموریة ا

 قصیرة المدى التي تبدأ في الصباح الباكر.
في الصباح یجعل من الصعب االستغراق في النوم أو الداخلیة درجة حرارة الجسم  ارتفاعالیقظة الذي یصاحب  الدافع المتزاید إلى •

وزیادة مخاطر اإلرهاق في عملیات طیران  تقلص النوماستمرار النوم في الضحى أو بعد الظهر المبكر. وهذه الظاهرة أحد أسباب 
 ساسیة حتى الصباح.البضائع اللیلي ألنها تؤخر مدة نوم الطاقم األ

قد یتعارض المنبه الداخلي ومنطقة الحفاظ على الیقظة المسائیة مع النوم في أثناء الرحلة الجویة ومع النوم في محطات التوقف في  •
  .لجسم البیولوجیةراحة ال تتوافق مع دورة ساعة الألن دورة المأموریة/ا ،العملیات بعیدة المدى والعملیات فائقة المدى
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  حساسیة ساعة الجسم البیولوجیة للضوء    ٣- ٣-٢
 . وهذا التعقب یمكنها من مواكبة دورة النهارالمحیطوصفنا باختصار في بدایة هذا الفصل كیف تتعقب ساعة الجسم البیولوجیة شدة الضوء 

  ساعة. ٢٤یربو قلیال على  "الیوم البیولوجي" توقیت اللیل حتى وٕان كان طول و 
ما یحدث لعضو الطاقم شرح ل. وفیما یلي له تعرض دورة الساعة البیولوجیة حسب توقیتعلى ساعة الجسم البیولوجیة  یتغیر تأثیر الضوء

  الذي تكیف مع التوقیت المحلي وینام في اللیل:
عبور التعرض للضوء في الصباح (بعد هبوط حرارة الجسم) یعجل مؤقتا ساعة الجسم البیولوجیة فیؤدي إلى تقدیم مرحلي (مساو ل •

 في اتجاه الشرق)؛ التوقیتمناطق 

 التعرض للضوء في منتصف النهار ال یكاد یسفر عن أي تأثیر؛ •

إلى التعرض للضوء في المساء (قبل هبوط حرارة الجسم إلى حدها األدنى) یسبب بطءا مؤقتا في ساعة الجسم البیولوجیة فیؤدي  •
 .في اتجاه الغرب) التوقیتتأخر مرحلي (مساو لعبور مناطق 

 الضوء المبهر یحدث تغییرات في دورة ساعة الجسم البیولوجیة أكبر من التغییرات التي یحدثها الضوء الخافت. وللساعة البیولوجیة حساسیة
  خاصة للضوء األزرق.

ساعة الجسم وهذا یعني من الناحیة النظریة أن الكمیة المناسبة بالضبط من التعرض للضوء في نفس الوقت من كل صباح ستعجل دورة 
اللیل أكثر تعقیدا من ذلك، ألن و  لیة فإن االنتظام مع دورة النهارساعة بالضبط. أما من الناحیة العم ٢٤ساعة وتجعلها  ٢٤,٥البیولوجیة ذات 

حساسة  تعرض الناس للضوء في المجتمعات الصناعیة الحدیثة عشوائي جدا وخاصة للضوء الخارجي المبهر. كما أن ساعة الجسم البیولوجیة
دورتها إلشارات زمنیة أخرى صادرة من البیئة، والسیما اإلشارات االجتماعیة، وهكذا قد تتحرك الساعة البیولوجیة إلى الخلف أو إلى األمام في 

  حسب نوبات النشاط البدني.
ألنها  ،مفیدة لمعظم األنواع األحیائیةساعة) تشكل سمة أساسیة  ٢٤قدرة ساعة الجسم البیولوجیة على الثبات في مواكبة دورة النهار/اللیل (

حسب مقتضیات تعزیز البقاء. ولكن هذه السمة غیر مناسبة للمجتمعات التي تعمل على مدار الساعة،  اوٕاما مسائی اتجعل كل نوع إما صباحی
  النوم في اللیل. بخالفألنها تجعل ساعة الجسم البیولوجیة البشریة تقاوم التكیف مع أي نمط 

  لعمل في النوباتا    ٤- ٣-٢
تعریف نوبة العمل من منظور الفسیولوجیا البشریة هو أنها نمط من المأموریات یتطلب من عضو الطاقم أن یظل یقظا في وقت من دورة 

  ساعة جسمه البیولوجیة كان المفروض أن ینام فیه. 
دت على عضو الطاقم صعوبة الحصول على القسط الكافي من وكلما أزیح النوم بعیدا عن الجزء المثالي من دورة ساعة الجسم البیولوجیة ازدا

لداخلیة لنقل البضائع یقضون عادة في مأموریاتهم ا). فأعضاء الطاقم الذین یطیرون في العملیات اللیلیة تقلص النومالنوم (الزدیاد احتمال 
یولوجیة "مثبتة" على ى هذا النحو ألن ساعة الجسم البعل تقلص النوممعظم الوقت المثالي للنوم حسب دورة ساعة الجسم البیولوجیة. ویحدث 

  اللیل وال تعكس اتجاهها لتحفز النوم خالل النهار و  دورة النهار
ما یحدث للساعة البیولوجیة الیومیة وما یحدث للنوم عندما كان أعضاء طاقم نقل البضائع الموصوفین في الشكل  ٤-٢یلخص الشكل رقم 

باستمرار لثمانیة أیام هي مدة النموذج وكذا تسجیل  تهم الداخلیةحرار  اتلون النوم صباحا. (تم رصد درجیطیرون لیال ویحاو  ٣-٢رقم 
  مالحظاتهم الیومیة عن مدد النوم ومدد المأموریات.)

عندما كان أعضاء هذا الطاقم في  ٣- ٢الرجوع إلى الشكل رقم  . وعندخط مستمرعلى شكل الداخلیة وتم تلخیص إیقاع درجة حرارة الجسم 
عندما كانوا  ٤- ٢. أما في الشكل رقم ٥:٢٠عطلة وینامون اللیل نجد أن متوسط توقیت انخفاض حرارة األجسام إلى الحد األدنى هو الساعة 

یقة). وهذا یؤكد أن ساعة الجسم البیولوجیة لم تتكیف دق ٤٨(أي بتأخیر ساعتین و ٨:٠٨یعملون خالل اللیل انتقل هذا المتوسط إلى الساعة 
  ساعة). ١٢كلیا مع المأموریة اللیلیة (التي كانت ستتطلب نوبة مدتها حوالي 
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  ساعة الجسم البیولوجیة     ٤-٢الشكل رقم 

  والنوم بعد المأموریة اللیلیة

  نقص تكیف الساعة البیولوجیة اضطر أعضاء  الطاقم إلى النوم في جزء مختلف من دورة ساعة الجسم البیولوجیة بعد المأموریة اللیلیة.
) كانوا قد ذهبوا للنوم قبل خمس ساعات تقریبا من انخفاض درجة الحرارة إلى أدناها ٣-٢المنزل قبل الرحلة الجویة (الشكل رقم  وفي

  واستیقظوا بعد هذا الحد األدنى بحوالي ثالث ساعات.
بحوالي ست ساعات. وكان متوسط  استیقظوا بعدهالحرارة الیومیة و  ) ذهبوا للنوم قرب الحد األدنى لدرجة٤-٢بعد المأموریة اللیلیة (الشكل رقم 

 رارةح(ست ساعات بعد الحد األدنى لدرجة  للمنبه الداخلي. وكان التوقیت المتوقع ١٤:١٣توقیت االستیقاظ بعد النوم الصباحي هو الساعة 
ذاتي هو أنهم شعروا أنهم لم یأخذوا هم التقییم. هذا ولم یتم االستفسار من أعضاء الطاقم عما أیقظهم، ولكن ١٤:٠٨) هو الساعة الجسم

  الصباحي  تقلص النومقسطهم الكافي من الراحة بعد تلك الحلقات من 
الطاقم كانوا یشغلون عادة آخر رحلة جویة  ع المأموریة اللیلیة هي أن أعضاءومن العواقب األخرى لنقص تكیف ساعة الجسم البیولوجیة م

ة البیولوجیة، أي عندما كان من المتوقع أن یكونوا غارقین في النعاس، فاضطروا إلى بذل جهد نافذة بطء الساعلیلیة، وكان موعدها في 
إضافي للحفاظ على حسن أدائهم. هذا ولم تحدث أي وقائع بسبب اإلرهاق في هذه الرحالت الجویة (بشهادة مراقبین رافقوا جمیع الطواقم في 

عا رحالت روتینیة، بمعنى أنها كانت خالیة من أي مواقف تشغیلیة اضطرت أعضاء الطاقم مقصورة القیادة). وكانت هذه الرحالت الجویة جمی
 إلى التعامل مع ظروف غیر روتینیة.

 مالحظة تشغیلیة:
  آثار المأموریات اللیلیة تخفیف استراتیجیات

تملیه دورة الساعة البیولوجیة. وهذا یعني المأموریات اللیلیة تجبر أعضاء الطاقم على النوم في وقت متأخر عن الوقت الطبیعي الذي  •
إلى االستغراق في النوم  احتاجو اوقظهم الساعة البیولوجیة. وهكذا أن كان لدیهم كمیة محدودة من الوقت لالستغراق في النوم قبل أن ت

 بأسرع ما یمكنهم بعد انتهاء المأموریة.

ق في النوم في الصباح قبل أن تحول الساعة البیولوجیة دون نوم أعضاء الخروج مبكرا من المأموریة یزید من الوقت المتاح لالستغرا •
 الطاقم.

 القیلولة مفیدة قبل الذهاب للمأموریة، ألنها تساعد على االنتباه وحسن األداء حتى نهایة اللیل. •

 النوم

١٦:٠٠ 

منطقة الحفاظ على 
 الیقظة المسائیة

 أدنى درجة 
 حرارة للجسم

  ٨:٠٨الساعة 

 المنبه 
 الداخلي

  ١٤:٠٨ 

٨:٠٠ ١٢:٠٠  ١٦:٠٠ 
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االنتباه  استعادة نها تساعد علىألمفیدة القیلولة في أثناء مدة المأموریة (عندما تكون الطائرة على األرض مثال للتحمیل والتفریغ)  •
دقیقة  ١٥دقائق أو  ١٠دقیقة، وال بأس من إضافة  ٤٥ دقیقة أو ٤٠وحسن األداء حتى نهایة اللیل. وینبغي أال تزید القیلولة على 

 للتأكد من تبدد همود النوم (إن وجد).

یتسنى في بعض العملیات وضع جدول لفرص نوم أطول في اللیل، ولو خالل تحمیل وتفریغ البضائع أو في مدد تتخلل  قد •
المأموریات المستمرة طوال اللیل. ومن شأن توفیر غرفة نوم بعیدة عن الطائرة وحمایة وقت النوم أن تزداد كمیة النوم التي یستطیع 

  دقیقة للتأكد من تبدید همود النوم (إن وجد). ١٥دقائق إلى  ١٠یضا ینبغي إضافة أعضاء الطاقم الحصول علیها. وهنا أ

  فرق التوقیت    ٥- ٣-٢
اللیل. ولما كانت الساعة البیولوجیة حساسة ر و ة لتغییرات مفاجئة في دورة النهاالطیران عبر مناطق التوقیت یعرض ساعة الجسم البیولوجی

جتماعیة فإنها ستتكیف في نهایة األمر مع مناطق التوقیت الجدیدة. وقد أجریت دراسات على االتوقیت الللضوء وكذلك (بدرجة أقل) إلشارات 
قیت الجدیدة. ومن هذه العوامل معدل التكیف مع مناطق التو  فيوبینت عددا من العوامل التي تؤثر  ،مسافرینبوصفهم مشاركین طاروا 

  یلي. ما
 أكثر. توقیتها: یقتضي التكیف عادة وقتا أطول عند عبور مناطق التي تم عبور  التوقیتمن حیث عدد مناطق  •

من حیث اتجاه السفر: التكیف بعد السفر في اتجاه الغرب أسرع مما هو بعد السفر في اتجاه الشرق عبر نفس عدد مناطق  •
 .التوقیت

ساعة مما یجعل من األسهل إطالة دورة تكیفها  ٢٤ولعل هذا یعزى إلى أن الساعة البیولوجیة لمعظم الناس لها دورة داخلیة أطول قلیال من 
  مع االنتقال في اتجاه الغرب (تأخر مرحلي).

بعد الطیران في اتجاه الشرق عبر ستة مناطق توقیت أو أكثر قد تتكیف ساعة الجسم البیولوجیة باالنتقال في االتجاه المعاكس، في حالة 
ن ست مناطق زمنیة في اتجاه الشرق. وفي هذه الحالة ینتقل بعض اإلیقاعات في اتجاه منطقة زمنیة في اتجاه الغرب مثال بدال م ١٨عبور 

  الشرق وینتقل بعضها اآلخر في اتجاه الغرب (ضبط التزامن بواسطة التجزئة) مما یجعل التكیف بطیئا جدا.
  بیولوجیة.قوة تأثرها بساعة الجسم ال تفاوت حسب متفاوتةوتتكیف إیقاعات الوظائف المختلفة بمعدالت 

وهذا یعني أن التكیف مع المنطقة الزمنیة الجدیدة یصاحبه اضطراب في إیقاعات مختلف وظائف الجسم فتختلف العالقة المعتادة التي تربط 
  كل وظیفة بأخرى.

 المنطقة الزمنیة تزداد سرعة التكیف عندما تتعرض ساعة الجسم البیولوجیة لقدر من اإلشارات الزمنیة أكثر مما تحتاجه لتثبت علیه في
الجدیدة وحسب كمیة الوقت التي یمضونها في  المنطقة الزمنیةالجدیدة. وهذا یحدث حسب مدى تكیف الناس مع أنماط النوم واألكل، الخ في 

  الهواء الطلق في األیام القلیلة األولى.
  یزید مدة وشدة أعراض فرق التوقیت. النوم تقلصبدء الرحلة الجویة بعد 

لشائعة خالل مدة التكیف مع المنطقة الزمنیة الجدیدة تشمل الرغبة في األكل والنوم في أوقات ال تتفق مع الروتین المحلي، واألعراض ا
  ومشاكل في الهضم، وتدهور في أداء المهام الذهنیة والبدنیة، وتغیرات مزاجیة.
ألن الركاب  ،ت الجویة فائقة المدى عن الموقف بالنسبة للركابویختلف الموقف بالنسبة ألعضاء طواقم الرحالت الجویة بعیدة المدى والرحال

اقم فال یتوقفون في كل جهة أكثر و یخططون لقضاء وقت طویل في جهة مقصدهم یكفي للتكیف تماما مع التوقیت المحلي. أما أعضاء الط
رحلة إضافیة في قطاع جهة المقصد ثم رحلة (رحالت) لعودة إلى في أو  العودةالطائرة في رحلة ودوا قیادة امن یوم أو یومین فقط قبل أن یع

لجهات المقصد. وباإلضافة لذلك فإن یوم  التوقیتساعاتهم البیولوجیة الوقت الكافي للتكیف مع أي من مناطق لمدینة المنشأ. وهذا ال یتیح 
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ساعة االعتیادي وبالتالي لن تثبت ساعة  ٢٤لراحة عن نمط فتخرج دورة المأموریة/ا ،المأموریة الطویل قد یتبعه توقف لمدة یوم أو یومین
  الجسم البیولوجیة على دورة المأموریة/الراحة.

 دراسات قلیلة نسبیا هي التي تعقبت ساعة الجسم البیولوجیة عبر نماذج رحالت تجاریة بعیدة المدى، وال توجد بالمرة دراسات تعقبتها عبر
البیانات المأخوذة من دراسة أجرتها وكالة الفضاء األمریكیة في منتصف الثمانینات على  ٥-٢رقم العملیات فائقة المدى. ویصف الشكل 

هم قائد الطائرة والطیار المساعد ومیكانیكي  أعضاء(طاقم هذا الطراز یتكون من ثالثة  ٢٠٠/٣٠٠-٧٤٧عملیات طائرات بوینج 
ز بهذا النمط ولكن بطیار إضافي بدال من میكانیكي الطائرة. وقد واظب زال بعض مشغلي الطائرات یشغلون هذا الطرا. وما١٣١٢الطائرة)

وتسجیل مالحظاتهم یومیا عن مدد النوم ومدد المأموریات قبل الطیران وفي  حرارتهم الداخلیةالمشاركون في هذه الدراسة على رصد درجة 
وتشیر النقاط  ناریتا). –سنغافورة  - دائریة داخل قارة آسیا (ناریتا أثنائه وبعد انتهائه، وذلك في أربع رحالت جویة عبر المحیط الهادئ ورحلة

 على الرسم البیاني إلى توقیت انخفاض حرارة الجسم إلى الحد األدنى (متوسط الوقت لستة أعضاء طاقم كل یوم).
 

  
 

  رحالت جویة متعددة عبر المحیط الهادئ فيدراسة تتعقب ساعة الجسم البیولوجیة     ٥-٢الشكل رقم 

فكان متوسط معدل  ،حرارة الجسم إلى حدها األدنى بحوالي أربع ساعات ونصف ساعةدرجة في نهایة هذا النمط من الطیران تأخر انخفاض 
یعزى  االنزیاحساعة). ویفترض أن  ٢٤,٥حوالي  كان عة البیولوجیةساعة (أي أن متوسط دورة السا ٢٤دقیقة كل  ٣٠التوقیت حوالي  انزیاح

ساعة  ٢٤ساعة لكي تثبت نفسها علیها، ولم تكن دورة المأموریة/الراحة  ٢٤إلى أن ساعة الجسم البیولوجیة لم تتسلم أي إشارات زمنیة لمدة 
  وكان كل توقف في منطقة زمنیة مختلفة.
) صادف أحیانا أوقات الطیران، مثلما بطء الساعة البیولوجیة لنافذةاألدنى لدرجة الحرارة (الموافق وٕاحدى العواقب كانت أن توقیت الحد 

األوقات كان المتوقع أن یكون أعضاء الطاقم نعسانین، مما یعني أنهم  وفي هذه حدث في آخر رحلة طیران من ناریتا إلى سان فرانسیسكو.

                                                                 
١٢  Gander, P.H., Rosekind, M.R., and Gregory, K.B., “Flight crew fatigue VI: an integrated overview ,” Aviation, Space, and Environmental 

Medicine, 1998, Vol. 69: B49-B60. 
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لقیلولة في أثناء الطیران (لم تتح ألعضاء الطاقم أي فرصة لاألوقات المثالیة  فين أدائهم اضطروا إلى بذل جهد إضافي للمحافظة على حس
  للنوم في أثناء هذه الرحلة).

ساعة عن  ٤,٥ما عادوا إلى منازلهم كانت ساعات أجسامهم البیولوجیة في المتوسط متأخرة دومن العواقب األخرى أن أعضاء الطاقم عن
  تتكیف إال بعد عدة أیام.التوقیت المحلي، ولم 

  التوقف في الرحالت بعیدة المدى والرحالت فائقة المدىفي محطات نوم الأنماط 
جهة المقصد الوقت الكافي للتكیف مع التوقیت  توقیتإن أعضاء طواقم الرحالت الجویة بعیدة المدى وفائقة المدى نادرا ما یبقون في منطقة 

المحلي، مما یؤثر على نومهم في محطات التوقف. وكثیرا ما یقسم أعضاء الطاقم نومهم إلى نوم في اللیل المحلي ونوم في التوقیت الذي 
ساعة في  ٤٨ساعة إلى  ٢٤ي أول أنسب نوم حسب دورة ساعة الجسم البیولوجیة (على األقل ف باعتبارهیصادف اللیل المحلي في موطنهم 

  الجدیدة). المنطقة الزمنیة
أن  هو –طاقم القیادة غیر المعزز الذي تعوزه فرصة النوم في أثناء الطیران نوم وخاصة  -وهناك عامل آخر یؤثر على النوم في محطة التوقف 

الیقظة. فقد أجرت وكالة الفضاء األمریكیة في إطار برنامجها أیام مأموریات الرحالت بعیدة المدى غالبا ما تكون مشحونة بفترات ممتدة من 
ساعة  ٢٠,٦البحثي عن مسألة اإلرهاق سلسلة من الدراسات على الرحالت بعیدة المدى، تبین منها أن متوسط مدة الیقظة في یوم المأموریة كان 

فیجنح  اطرادیا ازدیادا المشجع على النومالضغط االستتبابي  د. وخالل هذه المدد الطویلة من الیقظة یزدا١٣ساعة) ٩,٨(متوسط مدة المأموریة 
جهة المقصد. وهذا نمط شائع مثال بعد الطیران لیال في اتجاه الشرق ولو لمدة قصیرة، بعد وصولهم إلى فندق أعضاء الطاقم إلى النوم سریعا، 

  .ل اللیل المحليخال الرئیسيالظهر المحلي، ثم یبدأ النوم ابتداء من بعد ثم فور الوصول، القصیر . ویبدأ النوم توقیتعبر عدة مناطق 
وفي إطار التدریب الذي یقدم بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق إلى أعضاء طواقم الرحالت الجویة بعیدة المدى وفائقة المدى ینبغي أن 

وم. وتبسیطا لهذه المادة یمكن إعداد توجیهات تناقش آثار الطیران عبر خطوط الطول على ساعة الجسم البیولوجیة وعلى امكانیات الن
  آثار اإلرهاق الناجمة عن الطیران في طرق جویة مختلفة. تخفیفبخصوص النوم، واتباع استراتیجیات شخصیة ل

  مالحظة تشغیلیة:
  آثار مختلف فئات الرحالت بعیدة المدى على ساعة الجسم البیولوجیة

 مضى علیهدراسات قلیلة نسبیا هي التي تعقبت ساعة الجسم البیولوجیة في أنماط الرحالت الجویة بعیدة المدى، وكثیر من هذه الدراسات 
  الجویة تؤثر بطرق مختلفة على ساعة الجسم البیولوجیة. عاما. وتوحي الدراسات المتاحة بأن مختلف فئات الرحالت ٢٠أكثر من 

لمنشأ ل الزمنیةمنطقة ساعة) وال تعود إلى  ٢٤وقف لمدة ویة المتعاقبة التي تعبر خطوط الطول (یفصلها تمتوالیة الرحالت الج •
للدورة الداخلیة للساعة البیولوجیة التي عادة ما تكون  انزیاحا) تسبب ٥-٢بعد فترات طویلة (مثل النمط الموضح في الشكل رقم  إال

ساعة  ٢٤إلى أن هذه الرحالت ال تتبع نمطا منتظما على مدار  االنزیاحعزى هذا ساعة. ومن المحتمل أن ی ٢٤أطول قلیال من 
یحتاجون ألیام األصلیة  المنطقة الزمنیةإلى وعندما یعود أعضاء  الطاقم تستطیع ساعة الجسم البیولوجیة أن تتزامن معه. هذا 

 إضافیة للتكیف من جدید مع التوقیت المحلي.

توقفات  بعدلمنشأ ل الزمنیةمنطقة التعود إلى و ساعة)  ٢٤خطوط الطول (یفصلها توقف لمدة  التي تعبرمتوالیة رحالت الذهاب والعودة  •
في لمنشأ. وقد أجرت وكالة الفضاء األمریكیة ل الزمنیةمنطقة الساعة الجسم البیولوجیة من البقاء متزامنة مع  تمكنیبدو أنها متناوبة 

شملت ثالث رحالت جویة متالحقة ذهابا وٕایابا بین الساحل الغربي للوالیات  دراسة على هذا النمط جها لدراسة اإلرهاقإطار برنام
 متابعةتبین (من رصد فساعة بین كل رحلة وأخرى.  ٢٤المتحدة األمریكیة ولندن (ست رحالت طیران في المجموع) مع توقف لمدة 

لمنشأ بعد كل ثاني توقف حافظت على تزامن دورة الساعة البیولوجیة الزمنیة لمنطقة ال) أن العودة إلى الداخلیة درجة حرارة الجسم
نسبیا في فترات  ااقم أن یناموا نوما جیدو اقم القیادة مع توقیت الساحل الغربي األمریكي. ونتیجة لذلك استطاع أعضاء الطو ألعضاء ط

 .ا إلى أیام إضافیة للتكیف من جدید مع توقیت الساحل الغربي في نهایة الرحلةالتوقف في ذلك الساحل الغربي، ولم یحتاجو 

لینفذوا مثال عملیات طیران محلیة لبضعة أیام ال  -هناك بعض األدلة على أن بقاء أعضاء الطاقم مدة أطول في إقلیم جهة المقصد  •
فإن ساعة أجسامهم البیولوجیة تبدأ في التكیف  - لى جهة المنشأ تغیر كثیرا التوقیت المحلي قبل أن ینفذوا رحلة العودة بعیدة المدى إ

                                                                 
Gander, P.H., Gregory, K.B., Miller, D.L., Rosekind, M.R., Connell, L.J., and Graeber, R.C., “Flight crew fatigue V: long-haul air transport   ١٣ 

operations,” Aviation, Space, and Environmental Medicine , 1998, Vol. 69, pp. B37-B48. 



 18-2 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

جهة المنشأ یحتاجون ألیام ل الزمنیةمنطقة المحطة التوقف. وما أن یعودوا إلى فیتحسن نومهم في  ،جهة المقصدل المنطقة الزمنیةمع 
 إضافیة للتكیف من جدید مع التوقیت المحلي.

سم البیولوجیة في مختلف أنماط الرحالت بعیدة المدى لمن األسباب التي حالت دون توصل إن ندرة البیانات عما یحدث لساعة الج
نهج معتمد لمحاكاة ما یحدث لساعة الجسم البیولوجیة خالل متوالیات الرحالت الجویة العابرة إلى الحالیة البیولوجیة للنماذج الریاضیة 

  الفصل الرابع). لخطوط الطول (انظر

  نظام معالجة مخاطر اإلرهاقالعلوم الضروریة ل ملخص   ٤-٢
ل كل وفرت اكتشافات علم النوم واإلیقاعات البیولوجیة أسسا علمیة قویة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. والعلم ال یعالج ولن یعالج أدق تفاصی

  لنضع ضوابط عملیة ووسائل لتفادي مخاطر اإلرهاق.مسألة تشغیلیة. ولذلك سنحتاج دائما إلى الجمع بین الخبرة التشغیلیة والدرایة العلمیة 
تفادي مخاطر اإلرهاق لواألسس العلمیة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق قابلة للتحسین باستمرار ما دامت البیانات تجمع بصورة روتینیة 

بلة للتبادل بالطرق السلیمة للصالح (الفصل الرابع) ومادامت عملیات ضمان الجودة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الخامس) قا
  العام. 

  مالحظة تشغیلیة:
  الحقائق األساسیة عن النوم

  ال غنى عن النوم للمعافاة من اإلرهاق. وهناك جانبان مهمان للنوم هما كمیة النوم ونوعیة النوم.
  كمیة النوم

 شائع في عملیات الطیران. تقلص النوم •

نقص القسط الكافي من النوم یؤدي إلى ما یلي: الشعور بالنعاس، وصعوبة المحافظة على االنتباه، وسرعة الغضب، وبطء ردود  •
وفقدان الصورة األشمل (عدم إدراك الموقف)،  والتشبث بجزئیة واحدة من المشكلةالفعل، وضعف قدرة التنسیق، وبطء التفكیر، 

 ل، وقلة تجمیع الذاكرة (قصور التحصیل).ومعاناة في ابتداع الحلول للمشاك

 على النحو التالي: تقلص النومتتراكم آثار  •

  (النوم األقل في كل یوم = تراكم أسرع لإلرهاق)؛ تقلص  النوممعدل تراكم اإلرهاق یتناسب مع معدل   —
 النوم فینهار الشخص في نوم غیر متعمد (الغفوة أو القیلولة غیر المقصودة). نزعةفي النهایة ال یمكن السیطرة على   —

 ال داعي لتعویض ساعات النوم المفقودة ساعة بساعة. •

. والنوم بال حدود یعني لعدة لیال تقلص النوم تراكمآثار تراكم تعاقبتین على األقل للمعافاة من ال بد من النوم بال حدود للیلتین م •
هذا النوم في الوقت المالئم من دورة ساعة الجسم البیولوجیة.  یبدأاالستیقاظ تلقائیا، على أن ثم  اق في النوم عند التعبیة االستغر حر 

 (في المأموریات النهاریة القصیرة مثال). التعویضيلنوم وال بأس أحیانا من وضع جداول ل

تصلح مثال و ، لها قیمتها في تخفیف وطأة اإلرهاقیجیة شخصیة . وهي استراتالنوم تقلصتخفف مؤقتا من أعراض  المحدودةالقیلولة  •
 قبل مدة المأموریة اللیلیة أو في الرحالت الجویة بعیدة المدى.

في مقصورة القیادة، فبینت تحسن االنتباه في نهایة الرحالت الجویة  المحدودة الراحةعن  ةدراسأجرت وكالة الفضاء األمریكیة   —
دقیقة على مقاعدهم  ٤٠ساعات) عندما یحصل أعضاء  الطاقم على فرص قیلولة لمدة  ٩ساعات إلى  ٨غیر معززة الطاقم (
  في مقصورة القیادة.
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  نوعیة النوم
ن من النوم هما: نوم حركات العینین السریعة، والنوم الخالي من امختلفتن افئت تتناوب فیهانوعیة النوم الجیدة تتضمن دورات منتظمة  •

 دقیقة. ٩٠دورة منها حوالي حركات العینین السریعة. وتستغرق كل 
نوم مع النوم الخالي من حركات العینین السریعة تناوب دورة النوم الذي یتقطع باستیقاظات متعددة أو باالنتقال إلى نوم أخف یجزئ  •

 عینین السریعة، ویكون أقل فائدة من النوم المستمر للمعافاة من اإلرهاق.حركات ال
  بذلك.الطیران النوم على الطائرة في استراحة الطاقم أخف وأكثر تقطعا من النوم في الفندق أو المنزل. وال عالقة الرتفاع   —

یحتویان القلیل جدا من النوم العمیق الخالي من حركات العینین القیلولة في مقصورة القیادة، والنوم على الطائرة في استراحة الطاقم،  •
هما یجعالن همود النوم بعد النوم في أثناء الطیران أقل احتماال مما استدلت علیه الدراسات إنالسریعة (نوم الموجات البطیئة)، وعلیه ف

 المختبریة.
 رئیسیتان لتنظیم النوم هما: عضویتانتتفاعل عملیتان 

م االستتبابي التي تتضح من تزاید الحاجة إلى االستغراق في نوم الموجات البطیئة، ألن هذه الحاجة تتراكم عند االستیقاظ عملیة النو  •
 وتتالشى بالنوم.

 وساعة الجسم البیولوجیة التي تنظم توقیت نوم حركات العینین السریعة وتملي الرغبة في تفضیل النوم في اللیل. •
  ساعة: ٢٤االستتبابي المشجع على النوم وبین ساعة الجسم البیولوجیة یؤدي إلى ذروتي نعاس في غضون التفاعل بین الضغط 

لدى معظم  ١٧:٠٠إلى الساعة   ١٥:٠٠ذروة في وقت مبكر من بعد الظهر (نافذة قیلولة بعد الظهر) تحدث حوالي الساعة   —
 الناس؛

لدى   ٥:٠٠إلى الساعة  ٣:٠٠لساعة البیولوجیة) تحدث حوالي الساعة وذروة في الساعات المبكرة من الصباح (نافذة بطء ا  —
 معظم الناس.

التي تستخدم في االستدالل على مستویات  النماذج الریاضیة البیولوجیةهاتان العملیتان هما المكونان الرئیسیان في معظم  –مالحظة 
  إرهاق أعضاء  الطاقم (انظر الفصل الرابع).

  
  
  

  مالحظة تشغیلیة:
  الحقائق األساسیة عن ساعة الجسم البیولوجیة

من العینین (ال عالقة له الضوء إلیه دخول لساعة الجسم البیولوجیة هي منظم في المخ حساس للضوء الذي یصل إلیه عبر ممر  •
 باإلبصار).

وحساسیة الساعة البیولوجیة للضوء ساعة لدى معظم الناس.  ٢٤تنتج ساعة الجسم البیولوجیة "یوما بیولوجیا" داخلیا أطول قلیال من  •
 ساعة. ٢٤اللیل التي طولها و  تمكنها من مواكبة دورة النهار

 جمیع وظائف الجسم البشري تقریبا (البدنیة والذهنیة) تخضع لدورات یومیة تتأثر بساعة الجسم البیولوجیة. •
رة ساعة الجسم البیولوجیة عندما یزداد شعور الناس مع توقیت دو  یتوافقالداخلیة توقیت الحد األدنى الیومي لدرجة حرارة الجسم  •

بالنعاس وتقل قدرتهم على أداء المهام الذهنیة والبدنیة. وتسمى هذه الظاهرة نافذة بطء الساعة البیولوجیة، وهي أخطر وقت الرتكاب 
 األخطاء بسبب اإلرهاق.

  



 20-2 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

 نوبة العمل

أن یظل یقظا في وقت من دورة ساعة جسمه البیولوجیة كان نوبة العمل هي نمط من المأموریات یتطلب من عضو الطاقم  •
 المفروض أن ینام فیه.

ساعة تجعلها مقاومة للتكییف مع أي نمط  ٢٤اللیل التي طولها و  قدرة ساعة الجسم البیولوجیة على تثبیت دورتها حسب دورة النهار •
 آخر من النوم عدا النوم في اللیل. 

 تكیفا كلیا مع األنماط المتغیرة من النوم/الیقظة یسفر عن عاقبتین رئیسیتین هما:عدم تكیف ساعة الجسم البیولوجیة  •

تقلص أیام المأموریات التي تتراكب على أوقات النوم المعتادة ألعضاء  الطاقم (خاصة مأموریات الطیران طوال اللیل) تسبب   —
  ؛النوم

البیولوجیة قد یغالبهم النعاس فیضطرون إلى بذل جهد إضافي للحفاظ الطاقم الذین یعملون طوال نافذة بطء الساعة أعضاء   —
 على حسن أدائهم.

كلما أزیح النوم بعیدا عن الجزء المثالي من دورة ساعة الجسم البیولوجیة ازدادت على عضو الطاقم صعوبة الحصول على القسط  •
 .الكافي من النوم

(النوم بال حدود في لیلتین متعاقبتین على األقل) بالقدر المناسب إللغاء  یضيالتعو النوم عند وضع الجداول الزمنیة ینبغي تكرار  •
 .تقلص  النوممعدل التراكم في 

 فرق التوقیت

اللیل. ولما كانت الساعة البیولوجیة و  لتغییرات مفاجئة في دورة النهار یعرض ساعة الجسم البیولوجیة التوقیتالطیران عبر مناطق  •
 الجدیدة. التوقیتجتماعیة فإنها ستتكیف في نهایة األمر مع مناطق اال التوقیتحساسة للضوء وكذلك (بدرجة أقل) إلشارات 

مدى التي تم عبورها واتجاه السفر (التكیف أسرع بعد الطیران في اتجاه الغرب) و  التوقیتیعتمد معدل التكیف على عدد مناطق  •
الجدیدة (الضوء الخارجي وتوقیت النوم وتوقیت  المنطقة الزمنیةساعة في  ٢٤تعرض ساعة الجسم البیولوجیة لإلشارات على مدى 

 ة الزمنیة المحلیة، الخ).قاألكل في المنط

 ساعة ال یكفي لتكیف ساعة الجسم البیولوجیة مع التوقیت المحلي. ٤٨ساعة إلى  ٢٤التوقف لمدة  •

 ط الرحالت بعیدة المدى یؤثر على ساعة الجسم البیولوجیة بطرق مختلفة:اختالف أنما •

لمنشأ إال بعد فترات طویلة  تسبب  ل الزمنیةمنطقة المتوالیة الرحالت الجویة المتعاقبة التي تعبر خطوط الطول وال تعود إلى   —
 األصلیة المنطقة الزمنیةللدورة الداخلیة للساعة البیولوجیة عن دورتها العادیة. وعندما یعود أعضاء  الطاقم إلى انزیاحا 

  یحتاجون ألیام إضافیة للتكیف من جدید مع التوقیت المحلي.
ت متناوبة تمكن ساعة توقفا بعد لمنشأ ل الزمنیةمنطقة التعود إلى  عندمامتوالیة رحالت الذهاب والعودة عبر خطوط الطول   —

 .لمنشأل الزمنیةمنطقة الالجسم البیولوجیة من البقاء متزامنة مع 

لینفذوا مثال عملیات طیران محلیة لبضعة أیام قبل أن ینفذوا رحلة  - بقاء أعضاء الطاقم مدة أطول في إقلیم جهة المقصد   —
 اتجهة المقصد فیتحسن نومهم في محطل الزمنیةقة منطالساعة أجسامهم البیولوجیة تبدأ في التكیف مع  یجعل -العودة 

 جهة المنشأ یحتاجون ألیام إضافیة للتكیف من جدید مع التوقیت المحلي.ل الزمنیةمنطقة الالتوقف. وما أن یعودوا إلى 

النوم االستتبابي وساعة في محطات التوقف أثناء الرحالت الجویة بعیدة المدى یتأثر النوم بالمنافسة بین العملیات الفسیولوجیة (نزعة  •
 الجسم البیولوجیة) وبین تفضیل النوم في اللیلة المحلیة.
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یتبعوا أعضاء طواقم الرحالت الجویة بعیدة المدى وفائقة المدى بأن معالجة اإلرهاق توصیة  من المفید أن یشمل التدریب على نظام •
  مخاطر اإلرهاق. تخفیف وطأةاستراتیجیات شخصیة ل

  
  

  تشغیلیة:مالحظة 
  ساعة؟ ٢٤ما هي كمیة النوم الكافیة في 

ینبغي إدراجها في  راحةهذا سؤال شائع یطرح في محاولة للحصول على "رقم سحري" ألدنى كمیة نوم یحتاجها عضو الطاقم أو ألدنى مدة 
ف الجداول الزمنیة. واإلجابة من وجهة نظر علم النوم هي أن هذه الكمیة" تعتمد على عوامل متعددة، وال سیما االختالفات الفردیة." وتتوق

  هذه الكمیة على عناصر منها ما یلي:

بعد أخذ قسط جید من الراحة تعد أقل في حالة عضو الطاقم الذي یبدأ مهمته  تقلص النوممدة واحدة من  –أحدث عادات النوم •
 ؛ تقلص  النومخطورة  من تراكم 

 كمیة النوم التي یحتاجها عضو الطاقم لیكون مرتاحا تماما (تتفاوت من شخص إلى آخر)؛ •
. (هل ینام مثال في المنزل أو في المحدود النوم في فترة ما إذا كان بوسع عضو الطاقم أن یحصل على قسط من النوم الجید  •

ستراحة الطاقم على متن الطائرة أو في فندق في محطة التوقف؟ وهل تتاح له فرصة النوم في توقیت مالئم من دورة ساعة الجسم ا
 البیولوجیة؟)؛

 المشجع على (زیادة الضغط االستتبابيقبل المأموریة  طویلضطر للبقاء متیقظا لوقت ا النوم قد تقلص ألن عضو الطاقمكان ما إذا  •
  الغفوة قبل فترة النوم)؛ واحتمالللنوم 

المأموریة (ازدیاد الضغط االستتبابي المشجع  بعد طویللبقاء متیقظا لوقت مضطر لألن عضو الطاقم  تقلصالنوم قد كان ما إذا  •
 )؛الالحقةالنوم  فترةغفوة قبل  واحتمالعلى النوم 

نوم البیولوجیة (في الساعات المبكرة من الصباح ومنتصف بعد ما إذا كان عضو الطاقم سیحاول العمل خالل أوقات احتداد نزعة ال •
 الظهر بعد أن تكون ساعة الجسم البیولوجیة قد تكیفت مع التوقیت المحلي)؛

 ؛تقلص النوماألهمیة الحرجة للمهام التي سیضطلع بها عضو الطاقم بعد مدة مدى  •
 ؛تقلص النوم من جراء  السالمة ستقوض التي لتفادي المخاطر  االستراتیجیات الدفاعیة األخرى الجاهزة •
، أم ستتبعها لیلتان من تقلص النوماألولى في سلسلة  تقلص النوم. (هل كانت فترة تقلص النومتسنح الفرصة للمعافاة من آثار  متى •

 بال حدود؟). التعویضيالنوم 
. (الرغبة ما دامت في عزلة عن غیرها مائة في المائةاإلجابة من وجهة نظر السالمة هي أن ما من استراتیجیة دفاعیة تعتبر مضمونة 

التي تحدد "حدا أدنى للسالمة" في سیاق مستوى إرهاق عضو الطاقم.  فهناك  النماذج الریاضیة البیولوجیةفي التبسیط تشكل خطرا في 
غیر مأمونة لو تجاوزته.) لكن نظام ح ستصبمیل مثال لالعتقاد بأن العملیة مأمونة لو كانت تنفذ دون تجاوز هذا الحد األدنى وبأنها 

معالجة مخاطر اإلرهاق یقضي بأن السالمة تتوفر إذا توفرت مجموعة من وسائل الدفاع المتعددة الطبقات والمستمدة من البیانات لتفادي 
رهاق هو: قم بقیاس مخاطر اإلرهاق، وأن السالمة ال تتوفر بمجرد االعتماد على حدود دنیا بسیطة. وجواب نظام معالجة مخاطر اإل

حسب الضرورة. وسیشرح الفصل الخامس  تخفیفونفذ الضوابط واستراتیجیات ال ،وقم بتقییم المخاطر ،مستویات إرهاق أعضاء الطاقم
  والفصل السادس هذه العملیات.
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  سیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  —الفصل الثالث 
  عن سیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاقمقدمة     ١-٣

نظام معالجة مخاطر اإلرهاق من محتویات وسیاسات ووثائق تحدد الترتیبات التنظیمیة الداعمة ألهم  ینبغي أن یشملهما یصف هذا الفصل 
الروابط القائمة  ١-٣وٕاجراءات ضمان السالمة). ویلخص الشكل رقم  ،نشاطین تشغیلیین في هذا النظام (إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق

  والوثائق والعناصر األخرى من نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.بین السیاسات 
وتحدد سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق التزام ونهج مشغل الطائرات بخصوص معالجة مخاطر اإلرهاق. الدولة، وقد یكون من المالئم 

ام إدارة السالمة إذا قبلت الدولة هذا اإلدماج. لمشغل الطائرات في بعض الحاالت أن یدمج سیاسته لمعالجة مخاطر اإلرهاق في سیاسته لنظ
الثامن بالجزء األول من ملحق االیكاو السادس یقتضي من المشغل أن یحدد بوضوح في سیاساته جمیع عناصر  المرفقومع ذلك یالحظ أن 

اته العامة لنظام إدارة السالمة، لكي نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ولذلك یجب أن یمیز المشغل بین سیاساته لمعالجة مخاطر اإلرهاق وسیاس
  منهما على حدة. كال للهیئة التنظیمیة أن تستعرضیتسنى 

رمته، بما یسهل تدقیق فاعلیة هذا النظام (تدقیقا داخلیا وخارجیا) بنظام هذا المكونات وأنشطة تصف وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
الوثائق المقررة وظیفة موصى بها من  مسكدة في سیاسات معالجة مخاطر اإلرهاق. ویعتبر للتأكد مما إذا كان یفى بأهداف السالمة المحد

  بین وظائف فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق.
  

  
  نظام هذا البین سیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وغیرها من عناصر القائمة الروابط     ١-٣رقم الشكل 

   

 مكونات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 

 نظام إدارة السالمة

 لسیاسات (الفصل الثالث)االا
تحدید عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
تحدید (نطاق)عملیات نظام معالجة مخاطر 

 اإلرهااق
 تشرح المسؤولیة المشتركة

 تحدد أهداف السالمة
تعلن إلتزام اإلدارة

 الوثائق (الفصل الثالث)
 السیاسات واألهداف
 العملیات واالجراءات

 المساءلة والمسؤولیات والسلطات
 آلیة مشاركة جمیع أصحاب المصلحة

سجالت التدریب على نظام معالجة مخاطر 
 اإلرهاق

 مدد العمل المزمعة والفعلیة
 النتائج والتوصیات واإلجراءات :الحصائل

 إجراءات معالجة المخاطر

 إجراءات ضمان السالمة

 تعزیزال إجراءات

فریق العمل 
بالسالمة  المعني

 من اإلرهاق
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  فیما یلي شروط االیكاو لسیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (المرفق الثامن بالجزء األول من للملحق السادس):

  المرفق الثامن بالجزء األول من الملحق السادس
  اإلرھاق مخاطر معالجة نظام ووثائق سیاسات   -١

  اإلرهاق مخاطر معالجة نظام سیاسات    ١- ١
  یحدد المشغل سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، مع تحدید جمیع عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بوضوح.  ١-١
  مخاطر اإلرهاق في دلیل العملیات. ُتلزم السیاسات توضیح نطاق عملیات معالجة  ٢-١
  تنص السیاسات على ما یلي:  ٣-١

  توضیح السیاسات المشتركة فإلدارة، وطاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب، والموظفین المعنیین اآلخرین؛  أ)
  ذكر أهداف السالمة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق بشكل واضح؛  ب)
  المسؤولة في المنظمة؛توقیعها من جانب السلطة التنفیذیة   ج)
  إحالتها، مع إقرار واصح، إلى جمیع المكونات والمستویات ذات الصلة بالتنظیم؛  د)
  اإلعالن عن االلتزام اإلداري باإلبالغ عن السالمة بفعالیة؛  ه)
  اإلعالن عن االلتزام اإلداري بتقدیم الموارد الكافیة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  و)
  لتزام اإلداري بمواصلة تحسین مستوى نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛اإلعالن عن اال  ز)
  تحدید واضح للمسؤولیات عن اإلدارة، وطاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب، وجمیع الموظفین المعنیین اآلخرین؛  ح)
  لزوم إجراء استعراض دوري بما یكفل استمرار مدى أهمیة هذه السیاسات وجدواها.  ط)

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

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

  سیاسات وأهداف نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  أ)
  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛عملیات وٕاجراءات   ب)
  المساءلة والمسؤولیات والسلطات المتصلة بهذه العملیات واإلجراءات؛  ج)
  آلیات خاصة بإشراك اإلدارة، وطاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب، وجمیع الموظفین المعنیین اآلخرین بشكل مستمر؛  د)
  التدریب وسجالت المشاركة؛ برامج التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وشروط  ه)
  ؛مدد الرحالت المنتظمة والفعلیة، وفترات المأموریة وفترات الراحة، واالنحرافات الكبیرة والدوافع وراء هذه االنحرافات المسجلة  و)
  لمتخذة.نواتج نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بما في ذلك النتائج المستمدة من البیانات المجمعة، والتوصیات واإلجراءات ا  ز)

  سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق    :١-١المرفق الثامن الفقرة     ٢-٣
 یحدد المشغل سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، مع تحدید جمیع عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بوضوح.  ١-١-١

نظام معالجة مخاطر  وحتى إن كانمخاطر اإلرهاق هي المظلة التي یعمل بموجبها نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  إن سیاسات نظام معالجة
نظام إدارة السالمة ونظام معالجة  -جزءا ال یتجزأ من نظام إدارة السالمة في شركة المشغل فإن كال من هذین النظامین یشكل اإلرهاق 

حدة. وبالتالي سواء كانت سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في شركة المشغل مكتوبة في وثیقة یتطلب موافقة على  -مخاطر اإلرهاق 
السالمة ككل في الشركة، یجب أن  سیاساتقائمة بذاتها أو كانت عنصرا من سیاسات نظام إدارة السالمة في الشركة أو كانت جزءا من 

رهاق سهل التعریف بصفته هذه. وهذا یتیح استعراض سیاسات نظام معالجة یكون كل جانب من جوانب سیاسات نظام معالجة مخاطر اإل
  مخاطر اإلرهاق في مجملها مع التمییز بوضوح بینها وبین سیاسات السالمة األخرى.
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  نطاق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ١- ٢-٣
 ملیات.ُتلزم السیاسات توضیح نطاق عملیات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في دلیل الع  ٢-١-١

(في الجزء األول من الملحق السادس) على أنه حیثما یجري العمل بلوائح نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  ٢-١٠-٤تنص القاعدة القیاسیة رقم 
ینبغي للدولة أن تسمح لمشغل الطائرات بتطبیق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق على جمیع عملیاته أو على فئات خاصة محددة من عملیاته 

أسطول معین مثال أو على طریق جوي معین أو على العملیات فائقة المدى وحدها). أما جمیع العملیات غیر المشمولة بنظام معالجة  (على
  مخاطر اإلرهاق فیجب أن تشغل بموجب الحدود القصوى المقررة ألوقات الطیران ومدد المأموریات.

یلزم أن تذكر تفاصیل نطاق العملیات المشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق بل یكفي ولما كان بیان السیاسات وثیقة قصیرة وثابتة عادة فال 
. وهكذا فإن التغییرات مثال في دلیل العملیات الجویة قد حدد بالتفصیلهذه التفاصیل، وذلك بأن تشیر إلى أن هذا النطاق  أین ذكرتأن تحدد 

  اغة البیان األصلي لسیاسات معالجة مخاطر اإلرهاق.هذا النطاق لن تقتضي إعادة صیلالتي تعتمدها الدولة 
وبعد ازدیاد تعّود مشغل الطائرات على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وازدیاد خبرته به، سوف یرغب في توسیع نطاقه. وهذا تطور طبیعي، 

  وعندئذ ستحتاج الهیئة التنظیمیة ألن تنظر في شروط هذا التوسع.
  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.انطباق نطاق  التي تشرحللبیانات على أدناه أمثلة  الواردة في األطر النصوصوتعرض 

  ١المثال رقم 
  طرازا مختلفا من الطائرات ١١شركة دولیة كبیرة لدیها  –)شركة الطیران (أ

المحدد خصیصا في دلیل العملیات الجویة.  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في شركة الطیران (أ) سیطبق على جمیع عملیاتها حسب
 ومدد المأموریات. ألوقات الطیرانوستشغل جمیع العملیات األخرى بموجب لوائح الحدود القصوى المقررة 

بكامله، والرحالت فائقة المدى المشغلة  ٧٧٧-أسطول الطائرات بوینجعلى شركة الطیران (أ) دلیل عملیات  نص، ١في هذا المثال رقم 
  إلى نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ٣٣٠-إضافة أسطول طائراتها ایرباصالشركة ، والطیارین فقط. ثم قررت ٧٨٧-بالطائرات بوینج

لیات الجویة في القائمة المشمولة بنظام معالجة مخاطر إلى دلیل العم ٣٣٠- بعد موافقة الهیئة التنظیمیة أصبح باإلمكان إضافة األسطول ایرباص
حّمل فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق مسؤولیة وضع إجراءات ه اإلضافة ت. وهذنظامهذا الاإلرهاق، وذلك بال حاجة إلى تغییر بیان سیاسات 

تخفیف اإلرهاق. وال بد خاطر وٕاعداد وتنفیذ الضوابط ووسائل وتقییم الم ٣٣٠- في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق تشمل عملیات الطائرات ایرباص
  .٣٣٠- في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق لرصد فاعلیته في عملیات الطائرات ایرباصوٕادراجها أیضا من إعداد إجراءات ضمان السالمة 

تعدیل بیان السیاسات فهي تقتضي اطر اإلرهاق اقم القیادة في قائمة نظام معالجة مخو اقم مقصورة الركاب إلى أعضاء طو إضافة أعضاء ط أما
  .یلي  كما

ینطبق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في شركة الطیران (أ) على جمیع عملیاتها حسب المحدد خصیصا في دلیل العملیات الجویة 
 ومدد المأموریات. ألوقات الطیران. وستشغل جمیع العملیات األخرى بموجب لوائح الحدود القصوى المقررة عملیات مقصورة الركاب ودلیل

  ٢المثال رقم 
ظام معالجة نأن تطبق قررت  شركة طیران داخلي تشغل عملیات منتظمة وعارضة بثالثة طرز من الطائرات. ثم —شركة الطیران (ب) 

  ومدد المأموریات. ت الطیرانألوقاالحدود القصوى المقررة  تشغل عملیاتها المنتظمة بموجبأن و على عملیاتها العارضة مخاطر اإلرهاق" 

 قیادة جمیع العملیات الجویة العارضة.اقم و نظام معالجة مخاطر الطیران في شركة الطیران (ب) على جمیع أعضاء طینطبق 

 
   



 4-3 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

  ٣المثال رقم 
  الجویةالطلب قررت تطبیق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق على جمیع عملیاتها تحت اشركة طیران لدیها طائرتان جاهزتان  –شركة الطیران (ج) 

 في جمیع عملیاتها الجویة. اقمو الطنظام معالجة مخاطر اإلرهاق في شركة الطیران (ج) على جمیع أعضاء ینطبق 

  
  تنص السیاسات على ما یلي:  ٣-١-١

  القیادة وطاقم مقصورة الركاب، والموظفین المعنیین اآلخرین؛ توضیح السیاسات المشتركة لإلدارة، وطاقم  أ)
  ذكر أهداف السالمة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق بشكل واضح؛  ب)
  توقیعها من جانب السلطة التنفیذیة المسؤولة في المنظمة؛  ج)
  إحالتها، مع إقرار واضح، إلى جمیع المكونات والمستویات ذات الصلة بالتنظیم؛  د)
  عالن عن االلتزام اإلداري باإلبالغ عن السالمة بفعالیة؛اإل  ه)
  اإلعالن عن االلتزام اإلداري بتقدیم الموارد الكافیة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  و)
  اإلعالن عن االلتزام اإلداري بمواصلة تحسین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  ز)
  القیادة وطاقم مقصورة الركاب، وجمیع الموظفین المعنیین اآلخرین؛تحدید واضح للمسؤولیات عن اإلدارة، وطاقم   ح)
  لزوم إجراء استعراض دوري بما یكفل استمرار مدى أهمیة هذه السیاسات وجدواها.  ط)

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

لملحق السادس الشروط الدنیا لما یجب ذكره في سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. لجزء األول من افي المرفق الثامن با ٣- ١- ١القسم رقم  حدد
وى للعمل بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وفیما یتعلق بمعالجة مخاطر اإلرهاق بموجب لوائح الحدود القص األساسیةوهذه الشروط هي أساسا الشروط 

ومدد المأموریات فإن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  یستلزم تقاسم المسؤولیة بین المشغل وكل عضو من أعضاء الطاقم بسبب الطبیعة  ألوقات الطیران
  الخاصة لإلرهاق.

". مثل ذلك أن أعضاء كلهاقضیة الحیاة اإلرهاق ینجم عن جمیع أنشطة الیقظة ومسؤولیاتها، ال عن ضغوط العمل وحدها. وهو یوصف أحیانا بأنه "
التي یقضونها في محاولة النوم خالل فترات الراحة المتاحة، وهم الذین یحددون  كمیة الوقتالطواقم یتحملون مسؤولیة أنفسهم ألنهم هم الذین یختارون 

ابع). وهم یتحملون مسؤولیة استخدام فترات الراحة استخداما اإلرهاق (الفصل الر  وطأةتوقیت استفادتهم من استراتیجیاتهم الشخصیة الرامیة إلى تخفیف 
ق، وبتقدیم أنفسهم فعاال قبل مدد المأموریات لیتمكنوا من بدء مأموریاتهم في حالة لیاقة. وال غنى عن تعاونهم بتقدیم تقاریرهم الطوعیة عن أخطار اإلرها

الرابع) وضمان السالمة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الخامس). لقیاس مستویات اإلرهاق ألغراض معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل 
  األول).  (الفصل ١واستعدادهم للتعاون یتوقف على ثقتهم في التزام المشغل بمبادئ ثقافة اإلبالغ الفعال عن مسائل السالمة

، ٢هاها هي التي تضع جداول عمل الموظفین وتوزع الموارد على مكاتبلكن إدارة شركة الطیران مسؤولة هي أیضا وأساسا عن معالجة مخاطر اإلرهاق، ألن
  وتستعین بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق ألنه أداة تنظیمیة تمكنها من تصریف هذه المسؤولیات. 

على بیان سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق فإنه یقبل بذلك المساءلة عن نظام  ومثلما هي الحال في نظام إدارة السالمة، عندما یوقع المدیر المساءل
  وٕاما تحت إشراف وٕادارة مسؤولین آخرین، وال سیما من فوضهم المدیر المساءل جزءا من مسؤولیاته.  معالجة مخاطر اإلرهاق إما بطریقة مباشرة 

اإلرهاق تحدد ما یتوخاه مشغل الطائرات من هذا النظام. وللتأكد من أن نظام معالجة مخاطر  وأهداف السالمة المذكورة في سیاسات نظام معالجة مخاطر
تي تستخدم اإلرهاق یحقق هذه األهداف ال بد من رصد أدائه. ویمكن االطالع في الفصلین الرابع والخامس على أمثلة لمؤشرات وأهداف أداء السالمة ال

  أهداف السالمة.برهاق وفاء نظام معالجة مخاطر اإللقیاس مدى 
بمتطلبات التشغیل المتغیرة. وینبغي أیضا  تفيوینبغي لمشغل الطائرات أن یجري استعراضا دوریا لسیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق لیضمن أنها 

  للهیئة التنظیمیة أن تستعرض هذه السیاسات بصفة دوریة.

                                                                 
  ).Doc 9859( دلیل إدارة السالمة الصادر عن االیكاو ١
  ).Doc 9859( دلیل إدارة السالمة الصادر عن االیكاو ٢
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  رهاقأمثلة على بیانات سیاسات نظام معالجة مخاطر اإل     ٣-٣
ئما للسیاق فیما یلي مثاالن ُأعدا على سبیل اإلرشاد وال یشكالن قالبین مقررین. وینبغي لكل مشغل أن یضع لنفسه نظاما لمعالجة مخاطر اإلرهاق مال

  حتیاجات التشغیل في شركته.الالتنظیمي و 
  بیان سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في شركة طیران رئیسیة  ١-٣-٣

  سیاسات معالجة مخاطر اإلرهاق في [اسم الشركة]
التزاما من الشركة (س) بتحسین مستویات السالمة تحسینا مستمرا، وضعت الشركة نظاما لمعالجة مخاطر اإلرهاق لتتبعه في معالجة مخاطر 

  اإلرهاق.
. أما جمیع العملیات األخرى على أنها مشمولة المقصورةدلیل العملیات الجویة ودلیل عملیات یة التي نص وینطبق هذا النظام على العملیات الجو 

ومدد المأموریات. ویصف دلیل نظام معالجة مخاطر اإلرهاق اإلجراءات التي تتبع  ألوقات الطیرانفتشغل بموجب لوائح الحدود القصوى المقررة 
یف اإلرهاق. ویشرح أیضا دلیل نظام معالجة مخاطر لتحدید أخطار اإلرهاق وتقییم مخاطر اإلرهاق ووضع وتنفیذ ورصد الضوابط ووسائل تخف

كیفیة تكامل نظام كما یشرح أن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یفي بأهداف السالمة المتوخاة منه،  تكفلالتي السالمة  ضماناإلرهاق إجراءات 
  معالجة مخاطر اإلرهاق مع نظام إدارة السالمة في قطاع الطیران.

  وبموجب هذه السیاسات:
  تتحمل إدارة شركتنا مسؤولیة ما یلي:

 لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ الوافیةتوفیر الموارد  •
 مخاطر اإلرهاق إلى أدنى حد؛ بما یقللالطواقم العدد الوافي من أعضاء تشغیل  •
 بین المأموریة واألخرى؛ التعویضيلنوم ل الوافیةتزوید أعضاء طواقم القیادة وطواقم مقصورة الركاب بالفرص  •
 ؛تهیئة بیئة تعزز اإلبالغ الصریح والصادق عن األخطار واألحداث المتعلقة باإلرهاق •
تقدیم التدریب على تفادي مخاطر اإلرهاق لصالح أعضاء طواقم القیادة وأعضاء طواقم مقصورة الركاب وغیرهم من داعمي نظام معالجة  •

 مخاطر اإلرهاق؛
 ؛م هذا النظامفهٕاثبات اإلرهاق و إثبات المشاركة النشطة في نظام معالجة مخاطر  •
 ؛اضمان معالجة مخاطر اإلرهاق معالجة سلیمة في مجال (مجاالت) مسؤولیاته •
 المواظبة على التشاور مع أعضاء طواقم القیادة وأعضاء طواقم مقصورة الركاب حول فاعلیة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
 إثبات التحسین المستمر لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق وٕاجراء استعراض سنوي له. •

  یطلب من أعضاء طواقم القیادة وأعضاء طواقم مقصورة الركاب ما یلي:
 النوم (بین نوبات العمل أو المأموریات)؛ب بالتمتعوذلك  ،االستفادة السلیمة من فترات راحتهم •
 والتثقیف الخاصة بمعالجة مخاطر اإلرهاق؛المشاركة في دورات التدریب  •
 اإلبالغ عن أخطار وأحداث اإلرهاق على النحو المذكور في دلیل نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
 االمتثال لسیاسات معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
 المبادرة فورا قبل الشروع في العمل أو في أثناء العمل إلى إبالغ مدیریهم أو مشرفیهم: •

 بأن مستویات غیر مقبولة من اإلرهاق بدأت تعتریهم أو تعتري عضوا آخر في الطاقم؛ تأكیدا أو اشتباها شعرواإذا   —
 في قدرتهم أو قدرة أي عضو آخر في الطاقم على إنجاز المأموریة. ساورهم شكإذا   —

یجب اعتبار معالجة مخاطر اإلرهاق جزءا ال غنى عنه من مجال عملنا التجاري ألن هذه المعالجة تهیئ فرصة عظیمة لتحسین سالمة وكفاءة 
  وتحقیق أقصى معافاة لموظفینا. أعمالنا

  بإصدار هذه السیاسات: توقیع من أذن
  (التوقیع)________________________________

  (للمدیر المساءل) الوظیفي اللقب
 التاریخ:_______________________________________
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  بیان سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في شركة طیران صغیرة تقدم خدمات اإلجالء الطبي    ٢-٣-٣
  سیاسات معالجة مخاطر اإلرهاق في [اسم الشركة]

تتضمن البقاء في حالة تأهب على مدار  [اسم الشركة]إن التحدیات الفریدة من نوعها التي تواجه عملیاتنا الدولیة لإلجالء الطبي هنا في 
. وهذه مجهزةساعة، وضرورة التصرف فورا في جمیع األحوال الجویة، وضرورة هبوط العدید من رحالتنا الجویة في مواقع غیر  ٢٤

في جمیع األوقات. وهذه التحدیات تعني أیضا  والضمیر المهنيالتحدیات تتطلب من طواقمنا أن تؤدي عملها على أعلى مستویات الكفاءة 
  أننا عرضة بانتظام لمخاطر اإلرهاق المرتفعة والتي من األفضل معالجتها عن طریق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.

لمخاطر بحرص لكي نتخذ قرارات سلیمة باستمرار وخاصة لتحقیق التوازن بین احتیاجات المرضى الحرجة وال بد لنا من معالجة هذه ا
ن ومتطلبات السالمة في العملیات الجویة. ولن نحقق هذا التوازن إال بالتشارك في المسؤولیة وبالتزام إدارتنا وأعضاء طواقمنا (من طیاری

  ) بحصر مخاطر إرهاقنا في أضیق الحدود المقبولة.التشغیلین یعدون جداول وأطباء وممرضین) وموظفینا الداعمین (الذ
  أن اإلدارة والطواقم وموظفي الدعم وجمیع الموظفین المعنیین اآلخرین مدركون لما یلي: [اسم الشركة] وستضمن

 عواقب اإلرهاق المحتملة على شركتنا؛ •
 موظفینا نتیجة لطبیعة عملیاتنا؛التحدیات ومخاطر اإلرهاق الفریدة من نوعها التي تواجه  •
 أهمیة اإلبالغ عن أخطار اإلرهاق؛ •
 أفضل الطرق لمعالجة اإلرهاق. •

وتحقیقا لذلك أضفنا إلى نظام إدارة السالمة سیاسات واجراءات لمعالجة مخاطر اإلرهاق. وقد أصبحت هذه السیاسات واالجراءات موثقة 
  ي دلیل نظام إدارة السالمة، وهي واجبة التطبیق على جمیع الموظفین التشغیلیین.في األجزاء ذات الصلة بمعالجة مخاطر اإلرهاق ف

  وتتحمل إدارة شركتنا مسؤولیة ما یلي:
 الموارد المالئمة لنظام إدارة السالمة؛ •
 دعما لقوائم توزیع العمل التي تقلل مخاطر اإلرهاق إلى أدنى حد؛ الوافیةتشغیل الطواقم بالمستویات  •
 بین المأموریة واألخرى؛ التعویضيلنوم لتزوید الطواقم بالفرص الوافیة  •
 تهیئة بیئة تعزز اإلبالغ الصریح والصادق عن األخطار واألحداث المتعلقة باإلرهاق؛ •
 تقدیم التدریب على تفادي مخاطر اإلرهاق لصالح الطواقم وموظفي دعم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
 ؛ٕاثبات فهم هذا النظامفي نظام معالجة مخاطر اإلرهاق و  إثبات المشاركة النشطة •
 المواظبة على التشاور مع الطواقم حول فاعلیة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
 إثبات التحسین المستمر لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق وٕاجراء استعراض سنوي له. •

  ویطلب من الطاقم وموظفي الدعم ما یلي:
 النوم (بین نوبات العمل أو المأموریات)؛ب بالتمتع ، وذلكفتراتاالستفادة السلیمة من  •
 المشاركة في دورات التدریب والتثقیف الخاصة بمعالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
 اإلبالغ عن أخطار وأحداث اإلرهاق؛ •
 االمتثال لسیاسات وممارسات معالجة مخاطر اإلرهاق الواردة في نظام إدارة السالمة؛ •
 شروع في العمل أو في أثناء العمل إلى إبالغ مدیریهم أو مشرفیهم:المبادرة فورا قبل ال •

 بأن مستویات غیر مقبولة من اإلرهاق بدأت تعتریهم أو تعتري عضوا آخر في الطاقم؛ شعروا تأكیدا أو اشتباهاإذا   —
 في قدرتهم أو قدرة أي عضو آخر في الطاقم على إنجاز المأموریة. ساورهم شكإذا   —

عدة الخارجیة طبقا لسیاسات وٕاجراءات شركتنا لضمان االستعانة حسب اإلمكان بأطراف ثالثة (طیار قائد أو مدیر التماس المسا •
أعضاء الطاقم في تعرضهم لإلرهاق فیجب  اشتبهعلى صنع القرارات. وٕاذا  تنالمساعداقم شركتنا و عملیات جویة مثال) من خارج ط

 ساعة. ٢٤مفتوح على مدار علیهم االتصال بشركتنا على الخط الساخن ال

  .تقدیم خدمات رفیعة المستوى لعمالئنا القدرة علىشركتنا ل تضمنإن اإلدارة الفعالة لإلرهاق تعتبر مهمة 
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  بإصدار هذه السیاسات: توقیع من أذن
  (التوقیع)________________________________

  (للمدیر المساءل) الوظیفي اللقب
  التاریخ:_______________________________________

 

  من المرفق الثامن: وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ٢-١الفقرة رقم     ٤-٣

  یقوم المشغل بإعداد واستحداث وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق التي تصف وتسجل ما یلي:  ٢-١
  سیاسات وأهداف نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  أ)

  عملیات وٕاجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  ب)
  المساءلة والمسؤولیات والسلطات المتصلة بهذه العملیات واإلجراءات؛  ج)
آلیات خاصة بإشراك اإلدارة، وطاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب، وجمیع الموظفین المعنیین اآلخرین بشكل   د)

  مستمر؛
  ر اإلرهاق، وشروط التدریب وسجالت المشاركة؛برامج التدریب على نظام معالجة مخاط  ه)
الكبیرة والدوافع وراء هذه  واالنحرافاتالمأموریة وفترات الراحة،  وفتراتمدد الرحالت المنتظمة والفعلیة،   و)

  المسجلة؛ االنحرافات
یات نواتج نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بما في ذلك النتائج المستمدة من البیانات المجمعة، والتوص  ز)

 واإلجراءات المتخذة.

. ویمكن تجمیع الوثائق والتغییرات المدخلة علیه تصف الوثائق جمیع عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وتشكل سجال ألنشطة هذا النظام
في دلیل نظام إدارة السالمة. ومع ذلك ینبغي أن تكون الوثائق متاحة لجمیع  هافي دلیل نظام معالجة مخاطر اإلرهاق أو دمج معلومات

  الموظفین الذین یحتاجون إلى االطالع علیها ومتاحة للهیئة التنظیمیة لكي تدققها.
فریق العمل  فیما یليق للوفاء بهذه الشروط ینبغي للمشغل أن ینشئ فریقا تشغیلیا في الشركة لتنسیق أنشطة معالجة اإلرهاق. ویسمى هذا الفری

  المعني بالسالمة من اإلرهاق. والوظائف الرئیسیة لهذا الفریق هي كالتالي:
 إعداد وتحدیث وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •

 إدارة إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الرابع)؛ •

 (الفصل الخامس)؛المشاركة في إجراءات ضمان السالمة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  •

 إجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل السادس). تحمل مسؤولیة •

ولما كان حصر مسؤولیة مخاطر اإلرهاق في إدارة الشركة قد یسفر عن عواقب غیر متعمدة في معالجة المخاطر ككل، فإن بعض وظائف فریق 
مجموعات العمل األخرى. وبغض على نظام إدارة السالمة أو المعني بفریق اللى عیعها اإلرهاق المذكورة یمكن توز  العمل المعني بالسالمة من

  .النظر عمن یضطلع بهذه الوظائف فإن الهیئة التنظیمیة ستراقب وترصد جمیع الوظائف المقررة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق
لمسؤولیة المشتركة بین األفراد واإلدارة، وذلك بتضمین هذا الفریق ینبغي أن تعبر عضویة فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق عن ا

ممثلین عن جمیع الفئات صاحبة المصلحة (اإلدارة وموظفو الجداول وأعضاء الطواقم و/أو ممثلوهم) واألفراد اآلخرین حسب الحاجة بما 
مذكورة في وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، تحدد یضمن توافر الخبرات العلمیة والطبیة. وینبغي أن یعمل الفریق بموجب صالحیات 

  خطوط المساءلة بین فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق وبین نظام إدارة السالمة.
سیتفاوت حجم وتكوین فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق حسب تفاوت المشغلین، ولكن ینبغي الربط بحجم وتعقید العملیات الجویة 

ولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق وكذا بمستوى مخاطر اإلرهاق في هذه العملیات. وفي شركات الطیران الصغیرة یمكن لشخص واحد المشم
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أن یمثل أكثر من مجموعة واحدة من أصحاب المصلحة، ولیكن مثال كبیر الطیارین الذي قد یكون هو أیضا المسؤول األول عن جداول 
لطیران الصغیرة جدا من أي فریق عمل معني بالسالمة من اإلرهاق، فتدرج أعماله على شكل بنود إضافیة على التشغیل. وقد تخلو شركات ا

جداول أعمال اجتماعات السالمة، ألن المهم هو توثیق أنشطة معالجة مخاطر اإلرهاق. أما شركات الطیران الكبرى فلها أقسام متخصصة 
  اإلرهاق. تتفاعل مع فریق العمل المعني بالسالمة من

أن تحضر بصفة مراقب اجتماعات فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق، وذلك في إطار مراقبتها للشركة، في قد ترغب الهیئة التنظیمیة 
عات كجزء لكن حضور الهیئة التنظیمیة لیس مقررا في اجتماعات هذا الفریق. وال بأس من أن تتابع الهیئة التنظیمیة وقائع ونتائج تلك االجتما

  من المراقبة المستمرة (انظر الفصل التاسع).
أوقات الكبیرة عن  االنحرافاتالملحق السادس على أن یسجل مشغلو الطائرات الجزء األول من و) من المرفق الثامن ب ٢- ١وتنص الفقرة 

وكخطوة مبدئیة ینبغي لفریق العمل المعني  .رافاتاالنح، وأن یذكروا أسباب هذه الراحةالمعتزمة والحقیقیة ومدد المأموریات وفترات  الطیران
التي تعتبر كبیرة في سیاق  االنحرافاتأن یجري تقییما للمخاطر لتحدید  ،بالسالمة من اإلرهاق، أو ألي كیان آخر مختص في الشركة

  العملیات المحددة.
  الكبیر ما یلي: االنحرافوقد یشمل مثال 

 المعتزم؛ وقت الطیراندقیقة على  ٣٠التي زادت فیها العملیات الجویة بین أي زوج مدن بعینه  الفرص •

 دقیقة على المدد المعتزمة؛ ٦٠الفرص التي زادت فیها مدد المأموریات الحقیقیة في أي رحلة بعینها  •

 زمة.دقیقة عن فترة الراحة المعت ٦٠الفرص التي نقصت فیها فترة الراحة في محطة التوقف  •

الكبیرة كمؤشرات تساعد على تحدید أخطار اإلرهاق المحتملة (انظر الفصل الرابع) ویمكن أیضا أن  االنحرافاتوینبغي أن تستخدم هذه 
تستخدم لرصد أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الخامس). وباإلضافة إلى ذلك فإن فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق 

  الكبیرة وتوثیق أي تصرف یتخذ إزاءها. االنحرافاتعن وضع إجراءات لرصد مسؤول أیضا 
واضحا بین الهیئة التنظیمیة ومشغل  علیها االتفاقالكبیرة على موافقة الهیئة التنظیمیة، ومن المهم أن یكون  االنحرافاتوینبغي عرض تعاریف 

  بني علیها معاییر لشروط اإلبالغ.الطائرات. ویجوز أن تستعمل الهیئة التنظیمیة هذه التعاریف لت

  مثال لصالحیات فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق    ١-٤-٣
 ُوضع هذا المثال على أساس احتیاجات شركة طیران كبیرة. وهو لیس قالبا مقررا، ولیست جمیع البنود المقترحة فیه ضروریة لكل مشغل. وهذه

أن مشغل الطائرات قد راعى واقعه التشغیلي والتنظیمي عندما أنشأ فریق العمل المعني بالسالمة من الصالحیات ُتطمئن الهیئة التنظیمیة إلى 
  اإلرهاق وحدد له أنشطته وروابطه مع بقیة مكاتب شركة الطیران.
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  صالحیات فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق في [اسم الشركة]:
  الغرض

فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق مسؤول عن تنسیق جمیع أنشطة معالجة مخاطر اإلرهاق في [اسم الشركة]. وهذه المسؤولیة 
تشمل جمع وتحلیل البیانات التي تسهل تقییم مخاطر اإلرهاق وٕابالغها إلى أعضاء طواقم الطیران. وهو مسؤول أیضا عن وفاء نظام 

أهداف السالمة المحددة في سیاسات هذا النظام، وكذلك عن وفائه بالشروط التنظیمیة، وعن تنویر نظام إدارة معالجة مخاطر اإلرهاق ب
السالمة بالمعلومات التي ینتجها نظام معالجة مخاطر السالمة لما فیه صالح السالمة عموما. وینشأ فریق العمل المعني بالسالمة من 

  دخل في المسائل الصناعیة.اإلرهاق لُیعنى بتحسین السالمة وال یت
  الصالحیات

فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق مسؤول مباشرة أمام نائب رئیس الشركة لشؤون العملیات الجویة، ویقدم تقاریره إلیه عن طریق 
 ،الشؤون اإلداریةلیة: قسم السالمة في إدارة الشركة. ویشمل هذا الفریق في عضویته ممثال واحدا على األقل عن كل من الفئات التا

  حسب االقتضاء. آخرین ختصاصیین واالطواقم، و ،  جداول التشغیلو 
  وفیما یلي مهام فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق:

 وضع وتنفیذ ورصد إجراءات تحدید أخطار اإلرهاق؛ •
 ضمان إجراء تقییم شامل ألخطار اإلرهاق؛ •
 ورصد الضوابط ووسائل تخفیف اإلرهاق المطلوبة لمعالجة أخطار اإلرهاق التي تم تحدیدها؛ وضع وتنفیذ •
 فعالة ألداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  مقاییسوضع وتنفیذ ورصد  •
ضمان السالمة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، مبنیة على ل مة على وضع وتنفیذ ورصد إجراءاتالتعاون مع قسم السال •

 شرات وأهداف أداء السالمة المتفق علیها؛مؤ 
ضوابط ووسائل  فاعلیةمسؤولیة تصمیم وتحلیل وٕابالغ دراسات قیاس إرهاق أعضاء الطاقم الضروریة لتحدید األخطار أو لرصد  •

اق تخفیف اإلرهاق (یجوز التعاقد على هذه الدراسات مع جهات خارجیة على أن یظل فریق العمل المعني بالسالمة من اإلره
 مسؤوال عن ضمان إجرائها بأرفع المعاییر األخالقیة وعن وفائها بشروط نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وعن فاعلیة  تكالیفها)؛

مسؤولیة وضع وتحدیث وتقدیم مواد التثقیف والتدریب الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق (یجوز التعاقد على هذه األنشطة  •
ریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق مسؤوال عن ضمان وفاء هذه األنشطة بشروط نظام مع جهات خارجیة على أن یظل ف

 معالجة مخاطر اإلرهاق وعن فاعلیة تكالیفها)؛
من أن جمیع الموظفین ذوي الصلة یتلقون القدر المالئم من التثقیف والتدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، ومن  التأكد •

 أن سجالت التدریب محفوظة بوصفها جزءا من وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛
 وضع وتحدیث استراتیجیات لالتصال الفعال مع جمیع أصحاب المصلحة؛ •
 التي قدموها؛ بالغات اإلرهاق إجابات عنالطواقم وغیرهم على ضمان حصول أعضاء  •
 إبالغ اإلدارة العلیا بأخطار اإلرهاق ومستویات أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
 إنشاء وتحدیث موقع الشبكة الداخلیة (اإلنترانت) لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
 إعداد وتحدیث وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
على الخبرات العلمیة والطبیة حسب االقتضاء، وتوثیق توصیات المستشارین المتخصصین واإلجراءات المتخذة  الوافيطالع اال •

 لتنفیذ هذه التوصیات؛
 مبادئ وممارسات معالجة مخاطر اإلرهاق؛ما یتعلق بالمواظبة على االطالع على تقدم العلوم والعملیات في  •
 یمیة على تدقیق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛التعاون التام مع الهیئة التنظ •
 تدبیر موارد نظام معالجة مخاطر اإلرهاق تدبیرا فعاال وتحمل المساءلة عنها. •

یجتمع فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق مرة في الشهر. ویدون وقائع اجتماعاته في محاضر یوزعها في غضون عشرة أیام عمل بعد 
في الشهر المعین للدورة المالیة] ویقدم تقریرا سنویا [لتمس فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق میزانیة سنویة ألعماله انتهاء كل اجتماع. وی

 عن جمیع النفقات.
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  إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق —الفصل الرابع 

  مقدمة عن إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق    ١-٤
قوض السالمة، وهي تتشابه كثیرا مع إجراءات معالجة ی الذيیستعرض هذا الفصل الخطوات األساسیة لوضع إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق 

مع  تتعاملمن اإلجراءات هو أن إجراءات نظام إدارة السالمة . والفرق الرئیسي بین هذین النوعین ١المخاطر التي توضع بموجب نظام إدارة السالمة
 .المخاطر الناجمة حصرا عن إرهاق أعضاء الطواقم ال تعالج سوىجمیع أنواع المخاطر، في حین أن إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق 

) جزءا واحدا من التشغیل الیومي لنظام معالجة ١-٤تشكل إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق (المبینة في المربع األزرق في الشكل رقم 
والغرض منها تمكین مشغلي الطائرات من تحقیق أهداف السالمة المحددة في سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، مخاطر اإلرهاق. 

  ویدیرها فریق العمل المعني بالسالمة من مخاطر اإلرهاق.
  إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق: مقاصدوفیما یلي 

 أخطار اإلرهاق؛ مكامنتحدید  •

 إرهاق محدد؛ احتمالتقییم مستوى المخاطر التي یمثلها كل  •

وضع ضوابط واستراتیجیات حسب االقتضاء لتخفیف اإلرهاق، وممارسة الرصد للتأكد من أن هذه الضوابط واالستراتیجیات أفلحت  •
 مستوى مقبول. فيفي حصر المخاطر 

  
  الروابط القائمة بین إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق وغیرها من مكونات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ١-٤الشكل رقم 

بیانات  اإلرهاق، ومنها ما یلي: أ) هذه المقاصد ینبغي االعتماد على فئات مختلفة من البیانات عند وضع إجراءات معالجة مخاطر لبلوغ
. والمهم البیاناتاألداء التشغیلي. وسیرد في هذا الفصل وصف لفئات هذه  قیاسبیانات و  ئرات؛ ب)اقم الطامستویات إرهاق أعضاء طو  قیاس

ال یكفي في حد ذاته، فمجرد جمع البیانات  أمالكل عملیة جویة مشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ها هو اختیار التولیفة المناسبة من
                                                                 

 ).Doc 9859(یكاودلیل إدارة السالمة الصادر عن االانظر  ١

 نظام إدارة السالمة

فریق العمل 
 ةبالسالم المعني

 من اإلرهاق

 سیاساتال

الوثائق

 إجراءات معالجة المخاطر (الفصل الرابع):
 تحدید أخطار اإلرهاق-
 تقییم المخاطر-

 استراتیجیات تخفیف وطأة اإلرهاق 

إجراءات  ضمان إجراءات

 إجراءات التعزیز

مكونات نظام معالجة 
 اإلرهاقمخاطر 
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المساءلین عن  وقراراتفریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق  في اتخاذ قراراتلالستعانة بنتائج هذا التحلیل  البیانات ینبغي أیضا تحلیل بل
الجزء ب ٨ المرفقإجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق وسالمة أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الخامس). ویحتوي الجزء األول من 

  یكاو إلجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق وفیما یلي نصها:الملحق السادس شروط االاألول من 

  لملحق السادسبا ٨ المرفقالجزء األول من 
  إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق    -٢

  تحدید األخطار     ١-٢
  یقوم المشغل بإعداد وصیانة ثالث عملیات أساسیة موثقة فیما یتعلق بتحدید أخطار اإلرهاق.

: تحدد عملیة التنبؤ أخطار اإلرهاق من خالل فحص الجدول الزمني للطواقم ومراعاة العوامل التي تؤثر في العادة على عملیة التنبؤ  ١-١-٢
  النوم واإلرهاق وآثارها على األداء. ویمكن أن تشمل طرائق الفحص ما یلي، على سبیل المثال ال الحصر:

  ت المجمعة بشأن أنواع مشابهة من العمیات؛الخبرة التشغیلیة لصناعة الطیران أو للمشغل والبیانا  أ)
  ممارسات وضع الجدول الزمني القائمة على األدلة؛  ب)
  .النماذج الریاضیة البیولوجیة  ج)

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

  اإلبالغ الذاتي عن مخاطر اإلرهاق؛  أ)
  الدراسات االستقصائیة بشأن تعرض الطاقم لإلرهاق؛  ب)
  البیانات المتصلة بأداء طاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب؛  ج)
  قواعد البیانات والدراسات العملیة المتاحة في مجال السالمة؛  د)
  مزمعة والفعلیة.تحلیل الفترة الزمنیة للعمل ال  ه)

عملیة رد الفعل: تحدد عملیة رد الفعل مساهمة أخطار اإلرهاق في التقاریر واألحداث المرتبطة بالعواقب السلبیة المحتملة في یخص   ٣-١-٢
  یلي: أدني، یمكن أن ُتجرى هذه العملیة من خالل ما السالمة من أجل تحدید إمكانیة تقلیص أثر اإلرهاق إلى الحد األدنى. وكحد

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

  تقییم المخاطر     ٢-٢
ورة األحداث المرتبطة باإلرهاق وتحدد متى تستدعي یقوم المشغل بإعداد وتنفیذ إجراءات تقییم المخاطر التي تحدد احتمال وٕامكانیة خط  ١-٢-٢

  المخاطر ذات الصلة اتخاذ إجراءات التخفیف.
  تستعرض إجراءات تقییم األخطار المحددة وترتبط بما یلي:  ١-٢-٢

  اإلجراءات التشغیلیة؛  أ)
  احتمال وقوعها؛  ب)
  العواقب الممكنة؛  ج)
  السالمة.فعالیة العوائق والضوابط القائمة في مجال   د)

  التخفیف من المخاطر     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)
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  .منهاتفاصیل كل خطوة و  معالجة مخاطر اإلرهاق خطوات وضع إجراءاتأدناه  ٢-٤ویلخص الشكل رقم 
     مخاطر اإلرهاق ةإجراءات معالج

      
 

(الواحدة أو األكثر) المشمولة  تحدید العملیة الجویة  -١
 بإجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق

  

١ 

العملیات الجویة (العملیات فئات تتفاوت أسباب اإلرهاق حسب تفاوت 
العارضة أو  الرحالتفائقة المدى مثال أو الرحالت الجویة اللیلیة أو 

الطیران بطرز معینة من الطائرات أو في طرق جویة معینة أو من 
قواعد معینة لطواقم القیادة) وقد یحتاج كل سبب إلى استراتیجیة 

  مختلفة لتخفیف وطأة اإلرهاق.
      
 

 وتحلیل البیانات جمع   -٢
  

٢ 
اجمع وحلل البیانات، واستخدم المعلومات المتاحة عن أخطار اإلرهاق 

  المحتملة. وحدد كیفیة تطبیقها على العملیة المعنیة.
 

 اجمع بیانات إضافیة عن عملیتك الجویة حسب االقتضاء.
      
 (الواحد أو األكثر) الذي یقتضي المعالجة حدد طبیعة الخطر ٣   تحدید األخطار  -٣ 
      
 

 تقییم المخاطر التي تقوض السالمة  -٤
  

٤ 
قم بتقییم المخاطر التي تقوض السالمة حسب كل خطر سبق أن 

 حددته.
 حدد المخاطر التي تقتضي تخفیف وطأة اإلرهاق.

      
 

الضوابط ووسائل تخفیف وطأة  اختیار وتنفیذ  -أ -٥
 اإلرهاق

 
 وضع مؤشرات أداء السالمة - ب -٥

  

٥ 

نفذ االستراتیجیات المناسبة لتخفیف وطأة اإلرهاق وأبلغها إلى جمیع 
  الموظفین المعنیین.

 
حضر مؤشر أداء السالمة (الواحد أو األكثر) لتتمكن من تقییم ما إذا 

تحقق الخفض المطلوب كانت استراتیجیات تخفیف وطأة اإلرهاق 
 لمستوى المخاطر.

      
 

 رصد فاعلیة وسائل تخفیف وطأة اإلرهاق  -٦

  

٦ 

إذا حققت استراتیجیات تخفیف وطأة اإلرهاق مستوى قیاسیا مقبوال، فقد 
تصبح جزءا من اإلجراءات التي تطبق على العملیات المعتادة والتي 

نظام معالجة  فيالمقررة ترصد بموجب إجراءات ضمان السالمة  
 مخاطر اإلرهاق.

 
مستوى أقل من الأداء استراتیجیات تخفیف وطأة اإلرهاق  كانإذا 
الخطوة المناسبة من إجراءات معالجة اتخاذ  عاودمقبول، ال قیاسيال

 مخاطر اإلرهاق.
      
     فعالة  غیر فعالة 
      

    إجراءات ضمان معالجة مخاطر اإلرهاق

  إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق    ٢-٤الشكل رقم 
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  الخطوة األولى في وضع إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق: تحدید العملیات المشمولة    ٢-٤
 ما یعلن بأن الطائرات لمشغل تسمح أن لها ینبغي اإلرهاق، مخاطر معالجة نظام بشأن االیكاو عن الصادرة القیاسیة بالقواعد الدول تفي لكي
 على أو محددة طائرات طرز على( غیرها دون محددة فئات على أم الجویة عملیاته جمیع على اإلرهاق مخاطر معالجة نظام سیطبق كان إذا

  .اإلرهاق مخاطر معالجة نظام سیشملها التي العملیات هي ما بالتفصیل المشغل یوضح أن المهم منو ...). إلخ ،وحدها المدى فائقة العملیات
 تتطلب وقد الطواقم أعضاء إلرهاق مختلفة أسباب على الجویة العملیات من المختلفة الفئات تنطوي الثاني، الفصل في الذكر سلف وكما

 مخاطر معالجة نظام في تضع أن للشركة وینبغي. العالقة ذات المخاطر من والحد اإلرهاق وطأة لتخفیف مختلفة واستراتیجیات ضوابط
 العزو سهلة اإلجراءات هذه تكون أن وینبغي. النظام بهذا المشمولة الجویة العملیات تفاوت حسب اإلجراءات من متفاوتة مجموعات اإلرهاق

  .الجویة العملیات من متعددة فئات على اإلجراءات هذه من واحدة مجموعة تطبیق من أحیانا بأس وال. العملیات إلى

  اإلرهاق: جمع البیانات والمعلوماتالخطوة الثانیة في وضع إجراءات معالجة مخاطر     ٣-٤
خطار في هذه الخطوة الثانیة یجمع فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق البیانات والمعلومات التي تجعله مطمئنا إلى قدرتها على تحدید أ

یفهم جیدا العوامل التشغیلیة التي  اإلرهاق المحتملة في العملیات الجویة المشمولة بإجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق. وهو یحتاج لذلك أن
  یرجح أن تسبب اإلرهاق ألي عضو في الطاقم.

في إطار  - مقارنة أجرتها وكالة الفضاء األمریكیة  ٣-٤ولتوضیح بعض االعتبارات الخاصة بالعملیات الجویة المختلفة، یعرض الشكل رقم 
بین أوقات الطیران ومدد المأموریات في الرحالت الجویة قصیرة المدى وفي الرحالت الجویة الداخلیة اللیلیة لنقل  - ٢برنامجها لقیاس اإلرهاق

 البضائع وفي الرحالت الجویة بعیدة المدى.

  
قصیرة المدى  الراحة في رحالت الطیران في عینة من العملیات الجویةمدد متوسط أوقات الطیران ومدد المأموریات و     ٣-٤الشكل رقم 

  والعملیات الجویة الداخلیة اللیلیة لنقل البضائع والعملیات الجویة بعیدة المدى

                                                                 
Gander P.H., Rosekind M.R., Gregory K.B., “Flight crew fatigue IV: a synthesis,” Aviation, Space, and Environmental Medicine, 1998, Vol. 69(9),  ٢ 

pp. B49-B60. 
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تشغیلها  متوسط ، ألنالیومیة للمأموریات مدد بأطول تتمیز التي هي) عضوین من مكونة قیادة بطواقم( المدى قصیرة النهاریة الجویة العملیات
 فترات وكانت ساعة، ٢٤ خالل واحدة زمنیة منطقة أقصى كحد عبرت ولكنها. للراحة فترات بأقصركما تتمیز  الیوم، في جویة رحالت خمس
 هذه حددتهما لإلرهاق سببین أهم وكان. النوم على الطاقم یحث الذي البیولوجیة الجسم ساعة دورة من األمثل الجزء في لیال تؤخذ الراحة
  :هما العلمیة الدراسة
 المأموریات؛ لبدء المبكر والتوقیت الراحة فترات قصر بسبب ،تقلص النوم •

 .طویلة نهاریة مأموریات في الحركة كثیف جوي مجال في متعددة قطاعات عبرت الجویة الرحالت ألن العمل، عبء ثقل •

 للمأموریات مدد بأقل تمیزت فقد) واحد طیران ومیكانیكي اثنین طیارین من مكون بطاقم( البضائع لنقل الداخلیة اللیلیة الجویة العملیات أما
 الداخلیة الجویة العملیات هذه عبرت وقد. المدى قصیرة بالعملیات الخاصة تلك من أطول راحة وبفترات لیلة، لكل جویة رحالت ثالث بمتوسط

 أجسامهم ساعات تتكیف فلم النهار، خالل كانت الطواقم أعضاء راحة فترات أن غیر. ساعة ٢٤ كل واحدة زمنیة منطقة أقصى كحد
  :هما العلمیة الدراسة هذه حددتهما لإلرهاق سببین أهم وكان. النمط هذا مع) حرارتهم الداخلیة بدرجات مقیسة( البیولوجیة

 ؛غیر منعش و  اقصیر نوما  النهار في النوم •

 ویصل أشده إلى باإلرهاق الشخصي الشعور فیه یصل البیولوجیة الجسم ساعة من وقتا یصادف ألنه اللیلي، العملاالضطرار إلى  •
  .األداءحسن و  االنتباه على للمحافظة إضافیا جهدا ویقتضي هئأسو  إلى الشخصي المزاج فیه

 ولكن للمأموریات مدد أطول سجلت فقد) واحد طیران ومیكانیكي اثنین طیارین من مكون قیادة بطاقم( المدى بعیدة الجویة العملیات وأما
 زمنیة منطقة في یحدث كان توقف كل أن بید. راحة فترات أطولكما سجلت  الواحدة، المأموریة في واحدة رحلة كان الجویة الرحالت متوسط
 مقیسة( البیولوجیة الطواقم أجسام ساعات تتكیف لم وبالتالي. ساعة ٢٤ خالل زمنیة مناطق ثماني أقصى كحد تعبر العملیات وهذه مختلفة،
 المأموریة مدة متوسط( ساعة ٢٤ كل في الراحة ومدد المأموریات مدد نمط مع وال الزمنیة المناطق تغییر مع ال) حرارتهم الداخلیة بدرجات

  :هي العلمیة الدراسة هذه حددتها التي اإلرهاق أسباب أهم وكانت). ساعة ٢٥ الراحة مدة ومتوسط ساعات  ١٠
 الطاقم؛ أعضاء الستراحة أماكن الطائرات متن على تكن ولم( المأموریات أیام في) المتوسط في ساعة ٢٠,٦( الیقظة مدد طول •

 فیه ویصل أشده إلى باإلرهاق الشخصي الشعور فیه یصل البیولوجیة الجسم ساعة دورة من وقت في أحیانا الطائرات تشغیل •
 األداء؛حسن و  االنتباه على للمحافظة إضافیا جهدا ویقتضي ئهأسو  إلى المزاج

 ینام اآلخر وبعضهم المحلي اللیل في ینامون الطاقم أعضاء بعض( التوقف محطات في النوم حلقات وقـَِصر المتقطع النوم أنماط •
 ؛)البیولوجیة الجسم ساعة دورة تملیه الذي اللیل حسب

 الجسم ساعة فكانت. الطاقم أعضاء سكن منطقة توقیت عن الجویة العملیات بعض في البیولوجیة الجسم ساعة توقیت انزیاح •
  .الجویة الرحلة انتهاء بعد التام االنتعاش وتضمن لتتكیف إضافي وقت إلى تحتاج البیولوجیة

 أسباب بجمیع تستأثر ال اتالمأموری ومدد الطیران أوقات حدود أن وهو اإلرهاق، مخاطر معالجة نظام في أساسیا مبدأ األمثلة هذه تبین
  .الجویة العملیات فئات تفاوت حسب تتفاوت األسباب هذه ألن اإلرهاق،
 سابقة كانت الدراسات هذه جمیع بأن علما الدراسات، هذه حددتها كما بالمأموریات المتعلقة المختلفة اإلرهاق أسباب ١-٤ رقم الجدول یلخص
 أیام أن نتصور أن ینبغي ولذلك. المنتظمة الجویة الرحالت على اقتصرت الدراسات هذه وبأن المدى فائقة الجویة العملیات لتشغیل

 للراحة أماكن ولدیه أكبر الرحالت هذه في القیادة طاقم أعضاء عدد ولكن اإلرهاق، تسبب المدى فائقة العملیات في جدا الطویلة المأموریات
 لتحدیات مثیرة العارضة العملیات نجد العكس، وعلى. اإلرهاق وطأة تخفیف استراتیجیات من األماكن هذه وتعد الطائرات، متن على والنوم

  .المأموریات ومدد الطیران توقیت عن المعلومات غیاب في للنوم التخطیط الصعب من ألن خاصة،
  :یلي ما مثل بالعمل متعلقة محتملة أخرى أسباب ولإلرهاق

 الجویة؛ الرحالت من سلسلة خالل وسیطة مطارات في تؤدى التي أو مباشرة، الطیران رحلة قبیل تؤدى التي اإلضافیة المهام •

 ؛اإلرهاق تراكم احتمال من یزید الذي األمر ،)ویةسن أو یةشهر ( معینة مواسم في الجویة الرحالت وأوقات الكلیة المأموریات دمد استطالة •



الهیئات التنظیمیةدلیل    6-4 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق 

 

 التالیة؛ الطیران رحلة في البدء وقبل) المتالحقة المأموریات من مجموعةبعد  أو( طیران رحلةكل  بعد المنعش الوافي النوم فرص غیاب •

 أعمال أداء أو تدریبیةال نشطةاأل حضور مثل بعدها، أو الطیران مأموریة قبل الطاقم أعضاء من تطلب قد التي األخرى المهام •
  .وتنزیلها األمتعة شحن مراقبة أو إداریة

  ملخص ألسباب اإلرهاق المحددة التي تعزى إلى العمل    ١-٤الجدول رقم 
  التي أجرتها وكالة الفضاء األمریكیة) ١٨ (من الدراسات المیدانیة رقم

 سبب خطر اإلرهاق
 فئة العملیة

داخلیة قصیرة 
 المدى 

داخلیة لیلیة لنقل 
 بعیدة المدى البضائع 

   X بسبب قـِصر مدد الراحة  تقلص النوم
   X استالم المأموریات في وقت مبكربسبب بدء  تقلص النوم
   X عبء العمل في یوم المأموریة ازدیادتعدد مدد 

  X X في المجال الجوي عبور عدة قطاعات
   X المجال الجويكثافة الحركة في 

 X  X الیومیة المأموریات كثرة ساعات
 X   الیقظة في أیام المأموریاتامتداد 

 X X  بطء الساعة البیولوجیة نوافذازدیاد أعباء العمل في 
 X X  أوقات غیر مناسبة لدورة ساعة الجسم البیولوجیةقـَِصر مدد النوم في 

 X X  اختالل ساعة الجسم البیولوجیة (بسبب العمل اللیلي)
 X X  النوم وقـَِصر حلقات النوم في محطات التوقف تقطع

 X   اختالل ساعة الجسم البیولوجیة (بسبب عبور عدة مناطق زمنیة)
 X   ممتدةطیران  نماذج بعدانزیاح ساعة الجسم البیولوجیة (تغیر أنماطها) 

 القائمة أعاله وردت في الدراسات ولیست قائمة شاملة. ―مالحظة 

 قد إذ. الثانیة للخطوة جدیدة بیانات جمع في الطائرات مشغل یشرع أن دائما الضروري من لیس اإلرهاق، مخاطر معالجة إجراءات وضع عند
 أو المشابهة، الجویة العملیات من فئات تشغیل في عملیة وخبرة سابقة معلومات من لدیه ما على بناء المحتملة اإلرهاق أخطار تحدید یمكنه

 جویة عملیات في اإلرهاق عن المنشورة العلمیة الدراسات منمستقاة  معلومات أو أخرى، طیران شركات عملیات عن معلومات من لدیه ما
 طریق على المدى فائقة عملیات في اإلرهاق مخاطر معالجة إجراءات وضع كیفیة عن بمثال الفصل هذا نهایة في ذلك أوضحنا وقد. مشابهة
  .جدید جوي
 بصورة الطائرات مشغل یجمعها التي البیانات تحلیل یمكن اإلرهاق، مخاطر معالجة نظام سیشملها التي الراهنة الجویة بالطرق یتعلق فیما

 الشخصي، متقدیره إلى تعزى التيات الطائر  دةقا قراراتالمعلومات المتوفرة عن  مثال ومنها اإلرهاق أخطار تحدید في واستخدامها ،روتینیة
 لدواعي الغیاب حاالت عن تعدد أو المأموریات، ومدد الطیران ألوقات المقررة القصوى الحدود انتهاكعن  أو الموقوت، األداءعن  أو

 بجمع ملزم المشغل أن ویالحظ. اإلرهاق تطرقت إلى موضوع التي الطیران سالمة تقاریر أو االحتیاطیة، الطواقم استخدامعن  أو المرض،
 الدولیة والتوصیات القواعد فقد نصت على ذلك المأموریات، ومدد والفعلیة المعتزمة الطیران أوقات عن الواضحة االنحرافات عن البیانات
 هذه أسباب ذكر مع ،)السادس الملحق من األول بالجزء ٨ المرفق من ز -٢-١ رقم الفقرة( اإلرهاق اطرمخ معالجة بنظام الخاصة

  ).الثالث الفصل في الموضوع هذا نوقش( الواضحة االنحرافات
 یوفر مما الیومیة، الُمشغــِّل وظائف من جزءا وتحلیلها البیانات جمع یصبح كامال، تشغیال اإلرهاق مخاطر معالجة إجراءات تشغیل بمجرد
 أخطار لفهم روتینیة غیر بیانات جمع اإلرهاق من بالسالمة المعني العمل فریق یقرر وقد. روتینیة بصورة الثانیة للخطوة البیانات من طائفة
 من القلق یثیر يجو  طریق على الرصد تستهدف دراسة إجراء أو الطواقم، قاعدة في واحدة لمرة اإلرهاق استبیان استیفاء مثل( محددة إرهاق
  .جمعها یمكن التي والبیانات المعلومات أنواع مختلف) أ( والمرفق التالیة األقسام وتصف). اإلرهاق حدوث كثرة



الرابعالفصل    إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق 4-7  

  الخطوة الثالثة من إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق: تحدید األخطار    ٤-٤
  بالجزء األول من ملحق االیكاو السادس أن یضع المشغل ویحدث ویوثق ثالثة أنواع من اإلجراءات لتحدید أخطار اإلرهاق وهي: ٨ المرفقیشترط 

 یة؛ؤ اإلجراءات التنبُ   -١
 اإلجراءات االستباقیة؛  -٢
  .رجوعیةالاإلجراءات   -٣

مستویات مخاطر اإلرهاق رصدا مستمرا في العملیة (العملیات)  تجمع هذه اإلجراءات أنواعا مختلفة من المعلومات والبیانات الالزمة لرصد
ئ المشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وتمكن هذه اإلجراءات فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق من اتخاذ قرارات مستمدة من مباد

  وقیاسات علمیة سلیمة حسب تعریف االیكاو لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق.
قیاس بیانات و  –التي اعتاد علیها مشغلو الطائرات  - أداء العملیات  قیاس بیانات ، منهابق الذكر، هناك أنواع بیانات مختلفةكما سو 

(أ) مواد إرشادیة بشأن قیاس مستوى إرهاق  والمرفقمستویات إرهاق أعضاء الطواقم التي قلما اعتاد علیها المشغلون. وتتضمن األقسام التالیة 
اقم. وقد یكون من المناسب في بعض الحاالت أن یلتمس فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق النصائح العلمیة في هذا أعضاء الطو 
بأس أیضا من أن یطور المشغل خبرة داخلیة في جمع بیانات اإلرهاق وتحلیلها. وهذا یتطلب عادة شخصا متحمسا لموضوع  المجال. وال

ت المطلوبة ولدیه الحافز على ذلك. وینبغي أن یقام االعتبار لمدى تعقد العملیات ومستوى مخاطر اإلرهاق عند اإلرهاق یهتم باكتساب المهارا
  الحاجة إلى مشورة الخبراء ومستواها.مدى تقییم 

  یة لتحدید األخطارؤ اإلجراءات التنب    ١-٤-٤
لتحدید األخطار على وضع جداول تشغیل الطاقم وَمعِرفة العوامل التي تقلل النوم  التنبؤیةفي نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، تركز اإلجراءات 

بالجزء األول من ملحق االیكاو السادس ثالث طرق محتملة للقیام  ٨ المرفقآثارها المستقبلیة المحتملة. وقد ذكر  معالجةلوتزید اإلرهاق، وذلك 
النمذجة  ممارسات الجدولة المستمدة من الدالئل؛ ج) اآلخرون في قطاع الطیران)؛ ب)السابقة (التي اكتسبها المشغل أو  الخبرة  بذلك: أ)
  .البیولوجیة الریاضیة

  الخبرة السابقة   أ)
یل تعد الخبرة الجماعیة للمدیرین والمسؤولین عن جداول التشغیل وأعضاء الطواقم مصدرا مهما للمعلومات الالزمة لتحدید ما في جداول التشغ

من  یاعادة مستوى عالیسبب  امحددقطاعا جویا أعضاء الطاقم أن في الجدول المقترح  یعرفن جوانب ترتبط بازدیاد اإلرهاق. فقد المقترحة م
الطیران بین المسؤولون عن جداول التشغیل أن  یعرفاإلرهاق ألنهم تعرضوا فیه من قبل لتأخیرات متكررة بسبب ازدحام الحركة الجویة. وقد 

مدن یسفر عادة عن تجاوز وقت الطیران المعتزم. وحیثما تسبب الضوضاء مشكلة لراحة أعضاء الطاقم تستطیع اإلدارة أن محدد من الزوج 
  تحجز لهم إقامة في فندق آخر.

لیل وینبغي تنویع مصادر المعلومات. فقد تكون المعلومات الخاصة بمشاكل جداول التشغیل متوفرة عن العملیات الجویة الراهنة وسهلة التح
استخدام قائد الطائرة لتقدیره الشخصي، وعن األداء مدى للوقوف على أخطار اإلرهاق المحتملة. ومن األمثلة على ذلك البیانات المتوفرة عن 

الموقوت، وعن تجاوز الحدود القصوى المقررة ألوقات الطیران ومدد المأموریات، وعن مدى استخدام الطواقم االحتیاطیة، وتقاریر سالمة 
  لطیران، والتقاریر المقدمة عن مستوى اإلرهاق.ا

یسفر وعندما تتغیر ضغوط التشغیل تقل فائدة االعتماد على الخبرة السابقة. فإعداد جداول التشغیل استنادا إلى الخبرة السابقة وحدها قد ال 
تویات الحالیة إلرهاق الطواقم، للتأكد مما إذا عن حلول متینة أو مبتكرة تصلح للمواقف الجدیدة. وقد یكون من المهم جمع بیانات عن المس

  كانت الدروس المستفادة من تجارب الماضي مازالت صالحة للسیاق الجدید.
، هي هناك طریقة أخرى لتحدید أخطار اإلرهاق التي تعزى إلى طریقة إعداد جداول تشغیل العملیات الجویة في الطرق الجویة الراهنة أو الجدیدة

والبحوث العلمیة المنشورة والمعلومات األخرى  بالغات اإلرهاقعن الطرق الجویة المشابهة. وهذا یشمل دراسة تقاریر الوقائع و  دراسة المعلومات
هذه  المتاحة عن الطرق الجویة المشابهة التي سلكتها طائرات مشغلین آخرین. وتتفاوت درجة الثقة في هذا النهج حسب مدى التشابه الحقیقي بین

  الفصل). األخرى والعملیة الراهنة المطلوب الحد من اإلرهاق الذي تسببه (انظر مثال العملیات فائقة المدى في نهایة هذاالعملیات 



الهیئات التنظیمیةدلیل    8-4 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق 

 

 الدالئل الجدولة المستمدة من   ب)

 ودینامیات، النوم تقلص  دینامیاتعند تطبیق علم اإلرهاق على جداول تشغیل الطواقم، أي عند مراعاة عوامل مثل السابقة تزداد قیمة الخبرة 
یسفران عن  تقلص  النوم، وساعة الجسم البیولوجیة، وتأثیر عبء العمل على اإلرهاق، ومتطلبات التشغیل. وبما أن اإلرهاق و النوم التعویضي

 إضافيالرحالت المنفردة (تعدد وتتابع مدد المأموریات بدون وقت كال من الدالئل  المستمدة منآثار تراكمیة فینبغي أن تراعي جداول التشغیل 
ضع جداول للراحة) والرحالت المتتابعة بالطواقم المسجلة على القوائم وبالطواقم االحتیاطیة الشهریة. وتوضح األمثلة التالیة المبادئ العامة لو 

  التشغیل استنادا إلى علم اإلرهاق:
 المأموریات النهاریة والنوم اللیلي بال حدود. وما عدا ذلك فهو مجرد حل وسط.أنسب الجداول للجسم البشري هي  •

 تتكیف بینما لیال؛ لعملعندما تنص الجداول مثال علىا ا النمط، هذا عن الجداول اختالف مع تماما تتكیف ال البیولوجیة الجسم ساعة •
 معظم في ساعة ٤٨و ساعة ٢٤ من أكثر بین تتراوح مدة یقتضي الكامل التكیف ولكن الجدیدة، الزمنیة المنطقة توقیت مع تدریجیا
 .التوقف محطات

متى تداخلت مدة المأموریة مع وقت النوم الذي اعتاد علیه عضو الطاقم، تقلصت مدة نومه. وتشمل أمثلة هذا التداخل تبكیر  •
 موعد بدء المأموریة، وتأخیر موعد انتهاء المأموریة، والعمل اللیلي.

العمل طوال أسوأ الحاالت هي تداخل مدة المأموریة مع وقت النوم الذي اعتاد علیه عضو الطاقم تقلصت مدة نومه. و كلما ازداد  •
 وقت النوم اللیلي المعتاد.

تتطلب المأموریة اللیلیة أیضا العمل في جزء دورة ساعة الجسم البیولوجیة الذي یزداد فیه الشعور الشخصي باإلرهاق واحتداد  •
 األداء.حسن بذل جهد إضافي من أجل التنبه و  یقتضي ، مماالمزاج

 .األداء ضعفط به من إرهاق، فیزداد وما یرتب تقلص  النومعندما تتعاقب المأموریات التي تحد من مدة النوم یتراكم على الطاقم  •

محلي للمنطقة على األقل بعد تكیفه تماما مع التوقیت ال لیلتین متتالیتینالطاقم النوم  عضویقتضي من  تقلص  النومتعویض  •
 .تقلص  النوممع معدل تراكم بما یتناسب تكرار فترات الراحة الزمنیة. وینبغي 

، أن یتبع ، أو أي مختص بالجداول التشغیلیة مدرب على تحدید أخطار اإلرهاق، أو فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاقبوسع أي خبیر
. وینبغي أن ُتسجل األسس العلمیة لقواعد الجدولة في وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ئ المذكورة أعاله لتصویب الجداول التشغیلیةالمباد

أن تستعمل  وینبغيالتشغیل،  مواعیدویمكن التحقق من صحة هذا النهج عن طریق رصد مستویات اإلرهاق المبلغ عنها أو المتوقعة بسبب 
الدالئل  الجدولة المستمدة من(أ). ویمكن استخدام بیانات هذا التحقق بدروها لتحسین قواعد  المرفقاألدوات المذكورة أدناه وفي  في هذا الرصد

  عملیة.لتشغیل أي 
  النماذج الریاضیة البیولوجیة   ج)

 تقلص  النومعوامل مثل  للعالقة بین عدةفهمهم مدى العلماء  یختبر بهاكبرامج كمبیوتر أول ما ظهرت  النماذج الریاضیة البیولوجیة ظهرت
بیانات الاألداء. وتبدأ النمذجة بكتابة برنامج یحاكي "مجموعة حسن أعباء العمل وتأثیرها على االنتباه و كثرة وٕایقاعات ساعة الجسم البیولوجیة و 

 . وٕاذا نجح ذلك البرنامجالنوم فقدانعلى التي تجرى مختبریة ال تجاربالقیاس األداء في بیانات و  ،إلرهاقلالشخصي  التقییم"، مثل بیانات اإلنمائبة
  . تنبؤات النموذج الختبار صحة ") تبیانااعتماد ال("مجموعة  ةالجدید الحالة ه. ثم ُتجمع بیانات هذةمختلف بحالةالنموذج للتنبؤ  بدأ استخدام

 الممارساتأفضل  إطار وفي. ومؤقتة ناقصة علمیة أدوات الریاضیة البیولوجیةالنماذج  أن والمعروف. مستمرة تحسین عملیة هي العلمیة النمذجة
 فهمهم مواطن ضعف یكتشفون الطریقة وبهذه. نماذجهم في الكامنة أوجه النقص اكتشاف لمحاولة جدیدة تجارب تصمیم العلماء یواصل العلمیة
  .)العشوائیة التجارب بإجراء العلمیة الدرایة زیادة مجرد من بكثیر أكفأ الطریقة وهذه. (المحتملة أخطاءهم أو الحالي

عدة وأصبحت التشغیل.  مواعیدبوصفها أدوات للتنبؤ بأخطار اإلرهاق التي تعزى إلى  النماذج الریاضیة البیولوجیةتم تسویق مجموعة من 
أدوات مساعدة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق، إذ لوالها لتعذر تخیل  یجعلهامتاحة للمأل. واستخدام هذه النماذج استخداما صحیحا منها نماذج 

فهم ما یمكن  معناهصحیح الالستخدام اساعة الجسم البیولوجیة. و  ودورة ض النوموتعوی النوم تقلصبیولوجیة مثل  دینامیاتعدة تفاعالت 
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اعتماد النموذج بمقارنته ببیانات اإلرهاق المأخوذة من عملیات جویة التنبؤ به وما ال یمكن التنبؤ به بهذه النماذج. والسؤال الوجیه هو هل تم 
  .الجاریة دراستهامشابهة للعملیات الجویة 

  وفیما یلي قدرات النماذج المتاحة حالیا:
 الطاقم؛ عضو فيالتنبؤ بمتوسط مستویات اإلرهاق الجماعي، ال بمتوسط مستوى إرهاق كل  •

 مستویات اإلرهاق؛ ترفعتراعي تأثیر عبء العمل وال الضغوط الشخصیة وضغوط العمل المجهدة التي  ال •

(استهالك للتحایل على اإلرهاق الطاقم  عضو یتبعهاأو ال  یتبعهاالتي قد  ستراتیجیات الشخصیة أو التشغیلیةاالال تراعي آثار  •
 الراحة، إلخ)؛الكافیین، وممارسة التمرینات البدنیة، وتحسین وسائل 

أنها ال تغني عن تقییم المخاطر (الخطوة الرابعة من إجراءات  أي، جویةالعملیة الال تتنبأ بخطورة إرهاق الطاقم على سالمة  •
بیانات السالمة  باستیعابهاالسالمة، وذلك التي تقوض معالجة مخاطر اإلرهاق، انظر أدناه). وتحاول عدة نماذج التنبؤ بالمخاطر 

  مختلفة، لكن انطباقها على العملیات الجویة لم یعتمد بعد.جویة مختلفة في قطاعات جویة من عملیات المأخوذة 
 ما جدول في اإلرهاق خطر كان إذا ما على للوقوف النسبیة اإلرهاق بمستویات التنبؤ غالبا هو حالیا المتاحة للنماذج األسلم االستخدام ولعل
 الخبرة إلى الرجوع بعد إال النماذج تنبؤات أساس على الجداول تصمیم قرارات اتخاذ ینبغي ال ذلك ومع. آخر جدول في هو مما أكبر

النماذج الریاضیة  أداء لتحسین غنیا مصدرا اإلرهاق مخاطر معالجة ألغراض المجمعة البیانات تصبح قد أخرى جهة ومن. التشغیلیة
  .المستمر التحسین فلسفة النماذج مصممو اتبع لو البیولوجیة

 المثال سبیل على تشمل قد اإلرهاق أخطار لتحدید التنبؤیة األسالیب أن على نص السادس الملحق من األول بالجزء ٨ المرفق أن الحظ
 المشابهة، الجویة العملیات فئات عن المجمعة والبیانات الطیران، اكتسبتها صناعة أو المشغل اكتسبها التي التشغیلیة الخبرة: الحصر ال

 أي استخدامبالتالي  یجوزو  مقرر، شرط األسالیب هذه من ماو .  النماذج الریاضیة البیولوجیةو  الدالئل، المستمدة من الجدولة وممارسات
  .أخرى أسالیب

  اإلجراءات االستباقیة لتحدید األخطار    ٢-٤-٤
. الجویة عملیةال في اإلرهاق مستویات رصد على تركز األخطار لتحدید االستباقیة اإلجراءات أن نجد اإلرهاق، مخاطر معالجة نظام إطار في
 المستوى عن كاملة صورة تعطي بأنوحدها  كفیلة قیاس طریقة من فما متعددة، أسباب نم وینشأ كثیرة مهارات یقوض اإلرهاق كان ولما

  .متعددة مصادر من البیانات استقاء یجب ولذلك الطاقم، في عضو أي إلرهاق الراهن
 لجمع محدودة مصادر استخدام أن أي. اإلرهاق لخطورة المتوقع للمستوى األكبر االعتبار إیالء ینبغي جمعها الواجب البیانات فئات ولتحدید
 فئات اختیار ینبغي ولذلك. المعني الجوي الطریق في اإلرهاق مخاطر أدنى حد من المتوقع كان إذا یجدي لنكثیرة  قیاساتو  كثیفة بیانات

  .أكبر إرهاق مخاطر عن تسفر أن المتوقع الجویة للعملیات الالزمة البیانات
  أهمیة التعاون

 المسؤولیة عن معبرة اإلرهاق مخاطر معالجة بنظام الخاصة المشغل سیاسات تكون أن السادس الملحق من األول بالجزء ٨ المرفق یتطلب
من  تتأكد أن التنظیمیة للهیئة ینبغي ولذلك. المعنیین الموظفین من وغیرهم الركاب مقصورةاقم و طو  القیادة اقمو طأعضاء و  اإلدارة بین المشتركة

  .المسؤولیة في المشاركة هذه وجود
 جمع في مشاركتهم الستمرار الطواقم أعضاء استعداد على یتوقف) اإلرهاق مخاطر معالجة نظام ونجاح( االستباقیة اإلجراءات نجاح ألن ذلك

 ومسك واحدة، مرة استبیان استیفاء مثل( باإلرهاق المتعلقة البیانات فئات مختلف لجمع الطواقم تتحملها التي الضغوط وینبغي مراعاة. البیانات
 اختبارات عدة واجتیاز انتهائها، وبعد أثنائها وفي الطیران رحلة قبل یومیا النوم رصد جهاز ولبس والمأموریات، النوم بمواعید یومیة سجالت
  ).الطیران رحالت أثناء في اإلرهاق معدالت وتقییم ،لألداء



الهیئات التنظیمیةدلیل    10-4 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق 

 

 أن في وثقتهم اإلرهاق، مخاطر معالجة نظام في ولیاتهمؤ ومس ألدوارهم فهمهم على أیضا یدلعلى هذا النحو  لتعاونل الطواقم أعضاء واستعداد
 وخارج المأموریات أوقات في الطواقم أعضاء رصد باإلرهاق المتعلقة البیانات جمع أحیانا ویتضمن. السالمة تحسین هو البیانات جمع هدف
 ساعات عن بعیدا تمت التي الیقظة وبأنشطة للمأموریة السابقة النوم بأنماط تتأثر المأموریة أثناء في اإلرهاق مستویات ألن المأموریات، أوقات

 أن من حقهم فعال كان إذا وما بیاناتهم سریة واحترام الطواقم أعضاء خصوصیة مثل مختلفة بمسائل تحیط أخالقیة اعتبارات وهناك. المأموریة
 دول عدة سنت وقد). البشر من متطوعین تقتضي التي العلمیة الدراسات في المشاركة شروط من شرط هي الطوعیة المشاركة( المشاركة یرفضوا

  .الطیران قطاع اتفاقات في المحددة الشروط إلى باإلضافة العمل، مكان في السالمة ومسؤولیات الخصوصیة بشأن محددة تشریعات
  :اإلرهاق أخطار الستباق تتبع محتملة أسالیب خمسة علىبالجزء األول من الملحق السادس  ٨ المرفق نص

 مخاطر اإلرهاق؛بالذاتي عن الشعور اإلبالغ   أ)

 واستقصاءات إرهاق الطواقم؛  ب)

 بیانات أداء الطواقم؛  ج)

 والدراسات العلمیة المتاحة؛قواعد بیانات السالمة   د)

 تحلیل العالقة بین وقت التشغیل المعتزم ووقت التشغیل الفعلي.  ه)

تنفیذها  لیس من المقرروسنشرح في األقسام التالیة كل أسلوب منها بشيء من التفصیل. وجدیر بالمالحظة أن هذه األسالیب حلول اختیاریة 
  طوال الوقت. جمیعا

  مخاطر اإلرهاقبلذاتي ا عن الشعور اإلبالغ   أ)
 العمل فریق لیظل حیویة تقاریر تعد اإلرهاق، بسبب األداء اعترت مشاكل أي عن أو إرهاقهم، مستویات ارتفاع عن الطواقم أعضاء تقاریر إن

 طریق على اإلرهاقبالغات  تتالحق وعندما. الیومیة الجویة العملیات تتخلل التي اإلرهاق بأخطار علم على اإلرهاق من بالسالمة المعني
  .الموضوع في بالتحقیق اإلرهاق من بالسالمة المعني العمل فریق لقیام مدعاة تصبح فإنها بعینه جوي
  :یلي ما إلى ویحتاج ٣الفعال اإلبالغ ثقافة یتطلب الفعال اإلبالغ ونظام
 واإلیداع؛ واالستیفاء الفهم سهلة استمارات استخدام •

 المبلغة؛ المعلومات سریة لقواعد الواضح الفهم •

 الطوعي؛ اإلبالغ لحمایة الفهم سهلة حدود •

 للبالغات؛ الدوري التحلیل •

 .بالغاتهم من المستفادة وبالدروس بالغاتهم، على بناء المتخذة اإلجراءات أو بالقرارات الطواقم أعضاء إفادة على المواظبة •

 األیام غضون في( المأموریات ومواعید النوم حاالت أحدث عن معلومات) االلكترونیة أو المطبوعة( اإلرهاق بالغ استمارة تشمل أن وینبغي
 التنبه معدالت مثل( اإلرهاق عن الناجم األداء ضعف جوانب مختلف وقیاساتالمبلغ عنه  الحدث وتاریخ وتوقیت) األقل على الماضیة الثالثة

 سبب في الشخصي ورأیه الحدث مضمون البالغ محرر فیها یشرح للتعلیقات مساحة االستمارة توفر أن أیضا وینبغي). المؤكدة النعاس أو
  .اإلرهاق عن لبالغ مثاال) أ( المرفق ویتضمن.  وقوعه

   

                                                                 
 ).Doc 9859(دلیل إدارة السالمة الصادر عن االیكاو  انظر  ٣
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 استقصاءات إرهاق الطواقم    ب)

  استقصاءات إرهاق الطواقم هما:من یوجد نوعان أساسیان 
، وهو االستفسار من عضو الطاقم عن حاالت نومه وٕارهاقه فیما مضى. وهو استقصاء (االستقصاء الرجوعي) االستقصاء بأثر رجعي  -١

 (مرة في السنة مثال)؛جدا طویل نسبیا وتستوفى استمارته عادة مرة واحدة أو على فترات زمنیة متباعدة 
هن. وهو استقصاء قصیر وتستوفى االستقصاء االستباقي، وهو االستفسار من عضو الطاقم عن حاالت نومه وٕارهاقه في الوقت الرا  -٢

تشغیل. ویتضمن هذا االستقصاء عادة المأموریة أو رحلة الطیران أو قائمة المدة  الناجم عناستمارته مرات كثیرة لرصد اإلرهاق 
  المزاج.و  معدالت النعاس واإلرهاقاستفسارات عن 

في و  الرجوعیة االستقصاءات في استخدامها یمكن التي) نسبیةال مقاییسال( واإلرهاق للنعاس النمطیة القیاسات بعض) أ( المرفق یوضح
 من بالسالمة المعني العمل فریق تمكن ألنها الطیران، عملیات في االستخدام واسعةو  المقاییس معتمدة هذهو . المستقبلي لرصداستقصاءات ا

 معین، وقت مدى على) آخرون مشغلون أو الشركة أصحاب یشغلها التي( المختلقة الجویة العملیات بین اإلرهاق مستویات مقارنة من اإلرهاق
  .اإلرهاق تخفیف ووسائل الضوابط إلى احتیاجا المجاالت أشد بشأن قرارات اتخاذ قبل العلمیة البیانات دراسة ومن
 من بالسالمة المعني العمل فریق یتسلم وعندما. محددة واحدة مسألة أو واحدة جویة عملیة على الطواقم إرهاق استقصاءات تركیز یمكن

 استمارات یستوفوا أن الرحلة تلك قیادة طاقم أعضاء جمیع من یطلب جاز له أن معینة جویة رحلة بشأن اإلرهاق بالغات من سلسلة اإلرهاق
  .التشغیل جدول تغییر بشأن آرائهم على لیحصل) استباقي أو رجعي بأثر( استقصاء

 ٤- ٤عن حاالت اإلرهاق على رحلة جویة محددة أو فئة عملیات محددة. ویبین الشكل رقم  فكرةأعم لتوفر مثال  أن تكون االستقصاءات ال بأس من
انظر  ―لقیاس اإلرهاق بیریللي  سمناإلرهاق (باستخدام السلم الذي أعده  مستویاتالتوقیت الیومي وطول مدة المأموریة على  آثارتحلیل 
تقییما أجري  ٣١٨١وقد أخذت بیانات هذا الشكل من نظام معالجة مخاطر اإلرهاق الخاص بشركة الطیران النیوزیلندي الذي یتضمن  .)أ)(  المرفق

قم على مدى ثالثة أشهر لحاالت إرهاق طواقم القیادة في آخر یوم أو یومین من مأموریات قصیرة المدى في المنطقة الزمنیة لسكن أعضاء الطوا
. وتبین أن مدد المأموریات القصیرة (من ساعتین إلى أربع ساعات) أسفرت عن اختالف واضح في وقت النهار ٤)عضوینمكون من  (طاقم الطائرة

، وأقل متوسط بین ٦:٠٠والساعة  ٣:٠٠الذي وصل فیه إرهاق أعضاء الطواقم إلى أشده عند بدء نزول الرحلة، فقد حدث أعلى متوسط بین الساعة 
یحدث بین  )ساعة ١٢ساعات إلى  ١٠. وعلى العكس كان أعلى متوسط لإلرهاق في مدد المأموریات الطویلة (من ١٨:٠٠اعة والس ١٥:٠٠الساعة 

. وتبین من هذه المعدالت وجود عالقة بین اإلرهاق ١٥:٠٠والساعة  ١٢:٠٠، وكان یصل إلى ذروة ثانیة بین الساعة ٩:٠٠منتصف اللیل والساعة 
الجسم البیولوجیة. هذا فضال عن أن أعضاء الطواقم الذین   مدة المأموریة) وبین الدورة الیومیة لساعةالمهام (نقضي في أداء الذي یعزى إلى الوقت الم

  .، انقطع نومهم بسبب الوقت المبكر لتسلم المأموریة١٥:٠٠  والساعة ١٢:٠٠الساعة  عنما كانتساعة من العمل  ١٢ساعات إلى   ١٠أتموا 

  عملیات قصیرة المدى خالل ثالثة أشهر  تأثیر الوقت من النهار ومدة المأموریة على قیم اإلرهاق عند بدء مرحلة النزول في      ٤- ٤رقم  الشكل

                                                                 
٤ Powell D., Spencer M.B., Holland D., Petrie K.J., “Fatigue in two-pilot operations: implications for flight and duty time limitations,” Aviation, 

Space, and Environmental Medicine , 2008, Vol. 79, pp. 1 047-50. 
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الهیئات التنظیمیةدلیل    12-4 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق 

 

الشعور بالمقارنة بأنواع أخرى من رصد اإلرهاق، تعد استقصاءات إرهاق الطواقم وسیلة سریعة نسبیا وقلیلة التكالیف ألخذ "لقطات" لمستویات 
في المائة)، ألصبحت  ٧٠اإلرهاق وأسبابها المحتملة. فإذا شاركت نسبة كبیرة من أعضاء الطواقم في االستقصاء (أكثر من الشخصي ب

 معلوماتاالستقصاءات التي تدرج في معلومات الراء المجموعة كلها. وبما أن آلاإلرهاق و الشعور الشخصي بالصورة أكثر تمثیال لمستویات 
ألنها نتاج ذاكرة وآراء أعضاء الطاقم الشخصیة)، فإن الحصول على صورة بیانیة یظل مهما لتوجیه قرارات وٕاجراءات عیة ال موضو ( ذاتیة

  فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق.
 بیانات أداء الطواقم   ج)

إجابات استمارات االستقصاء. وتوجد حالیا ثالثة في اإلرهاق و  بالغاتالواردة في  الذاتیةتوفر قیاسات األداء بیانات موضوعیة تكمل البیانات 
قیاس بعض جوانب أداء الفرد (مثل سرعة رد ل) االختبارات البسیطة التي تعدها المختبرات ١نهج رئیسیة لرصد أداء أعضاء الطواقم هي: 

محددة في أداء الطائرة وعناصر محددة في أداء دراسة العالقة بین عناصر ل ) تحلیل بیانات الطیران٢الفعل والیقظة والذاكرة قصیرة األجل)؛ 
  للسالمة مثال). خطي) وجود مراقبین في مقصورة القیادة مدربین على تقییم أداء أعضاء الطاقم في مقصورة القیادة (إلجراء تدقیق ٣الطیار؛ 

، فإن النهج األول أعاله هو األنسب عملیا في الوقت الراهن. وتستخدم البحوث العلمیة  الجویةعملیة الخالل ولرصد مستویات إرهاق أعضاء الطواقم 
  :. وعند اختیار اختبار األداء المناسب لقیاس إرهاق عضو الطاقم ینبغي وضع ما یلي في االعتبارالموضوعیةمجموعة من اختبارات األداء 

اط (مثل غرفة العملیات عند اتخاذ الترتیبات الالزمة قبل الطیران، وقرب مدة االختبار؟ وهل یمكن إجراؤه في عدة نقطول  وما ه  -١
دون اإلخالل بقدرة الطاقم على الوفاء من )، في نهایة الرحلة قبل مغادرة الركاب و، النزولمرحلة  قمةصعود الطائرة، وقرب  قمة

 بمتطلبات المأموریة؟

 ؟آثار دورة ساعة الجسم البیولوجیةأنه یسجل جمیع  آثار فقدان النوم و  مراقبة تجارب مختبریةمثال  تثبتأهل و ؟ معتمد هل االختبار  -٢

هل یتنبأ االختبار باإلرهاق الناجم عن المهام األكثر تعقیدا، مثل أداء الطاقم في نموذج محاكاة الرحلة الجویة؟ (لألسف مازالت   -٣
 البحوث قلیلة جدا في هذا الشأن.)

  وهل أسفر عن بیانات متاحة لمقارنة مستویات اإلرهاق بین عملیة جویة وأخرى؟ ؟لیات جویة أخرىهل استخدم االختبار في عم  -٤
  .٥ PVT(أ) اختبارا لألداء ُیستخدم عادة لقیاس إرهاق عضو الطاقم، اسمه اختبار سرعة رد الفعل أو المرفقویعرض 

المهم للغایة العثور على طرق للربط بین مستویات إرهاق عضو الطاقم وبین نتائج تحلیل بیانات الطیران، وخصوصا في مرحلتي االقتراب  من
 والهبوط. ومیزة تحلیل بیانات الطیران أنه یجمع البیانات بصورة روتینیة وله عالقة وطیدة بالسالمة الجویة. أما صعوبته فتكمن في تعدد

على مؤشر الستخالص بارامترات الرحلة المعتزمة. والستخدام نتائج تحلیل بیانات الطیران بعض عن  نحرافاالالتي تسهم في  العوامل
ینبغي إثبات اتساق تغیرات هذه النتائج اتساقا متینا مع غیرها من مؤشرات اإلرهاق (مثل مؤشر فقدان النوم  الذي یصیب عضو الطاقم اإلرهاق

  ، ومؤشرات توقیت دورة ساعة الجسم البیولوجیة). وال تزال البحوث مستمرة في هذا المجال.ساعة ٢٤خالل آخر 
التكالیف. بل وقد یكون وجود  وباهظعمالة للأما االستعانة بمراقبین في مقصورة القیادة مدربین على تقییم أداء أعضاء الطاقم فهو حل مهدر 

. وهذه العوامل تحد حالیا من فائدة هذا األسلوب في التحدید یهموسببا في ضغوط إضافیة علأعضاء الطاقم لتنبه أحیانا المراقب مدعاة 
  االستباقي ألخطار اإلرهاق.

   

                                                                 
٥ Balkin T.J., Bliese P.D., Belenky G., et al, “Comparative utility of instruments for monitoring sleepiness-related performance decrements in the 

operational environment,” Journal of Sleep Research,  2004, Vol. 13, pp. 219-27. 



الرابعالفصل    إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق 4-13  

  قواعد بیانات السالمة والدراسات العلمیة المتاحة   د)
، مثل تقاریر سالمة الطیران وتقاریر قاد إرشادیة عامة عن أخطار اإلرهاعلى مو  من قواعد البیانات الخارجیة عن السالمةیمكن الحصول 

 اإلبالغ اإللزامي عن مصادفات التشغیل، وهي تقاریر تحتفظ بها السلطات المعنیة بالسالمة، أو من قواعد البیانات التي تحتفظ بها شركات
نات التي جمعت وحللت هذه األحداث . وبسبب الندرة النسبیة لألحداث المتعلقة بالسالمة، تعد قواعد البیاالبحوثمؤسسات الخطوط الجویة أو 

  مصدر معلومات إضافیا مهما ومكمال للتقییم المباشر لمستویات اإلرهاق في العملیة (العملیات) المشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق.
ى شبكة االنترنت، ویمكن هناك كمیة كبیرة من البحوث العلمیة عن اإلرهاق الذي یعتري عضو الطاقم في العملیات الجویة. بعضها متاح عل

  مثال تنزیل عدة دراسات من برنامج التدابیر المضادة لإلرهاق الخاص بوكالة الفضاء األمریكیة من الرابط التالي:
tmlfactors.arc.nasa.gov/zteam/fcp/FCP.pubs.h-http://human  

أنه وهذا النوع من البحوث باهظ التكالیف ومهدر للعمالة، ولم یشمل جمیع فئات عملیات الطیران بعمق. لكن له قیمة خاصة تكمن في 
من فاعلیة نتائجه. وقد یكون مستوى التفاصیل في بعض البحوث أعلى مما یتطلبه التحدید االستباقي  زادتعلمیة أدق  مناهج استخدم

  لكن أغلب التقاریر والبحوث المنشورة لها مختصر مفید أو ملخصات توجز النتائج الرئیسیة. ألخطار اإلرهاق.
ǁ(   تحلیل العالقة بین وقت التشغیل المعتزم ووقت التشغیل الفعلي  

تنبؤیة یحدد بطریقة  هذا التخطیط تكمن فائدة تخطیط جداول التشغیل وقوائم توزیع الطواقم من منطلق علم اإلرهاق واحتیاجات التشغیل في أن
األحوال تغیر إدخال تغییرات على الجداول، ومنها مثال بأعاله). لكن هناك ظروفا غیر متوقعة تقتضي  ١-٤- ٤أخطار اإلرهاق (القسم 

قم یرتبط المشاكل تقنیة أو مرض أحد أعضاء الطاقم. ثم إن اإلرهاق الذي یعتري الطاالحدوث المفاجءالرماد البركاني أو تصاعد الجویة أو 
بالوقت الذي كان مخططا للرحلة الجویة. وبالتالي هناك نهج آخر للتحدید االستباقي ألخطار اإلرهاق هو تحلیل   بوقت الطیران الفعلي ال

دد الفعلیة للوقوف على ما فیها من عوامل مثل األداء الموقوت، وتجاوز الحدود القصوى ألوقات الطیران ومالتوزیع قوائم و التشغیل جداول 
  .التشغیل جدولإعداد أي عضو من الطاقم في  وتدخلالمأموریات المقررة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، 

  رصد نوم أعضاء الطاقم
، أخطار اإلرهاق الستباقاإلرهاق، فإن هناك أسلوبا آخر مفیدا ُیستخدم عادة  دینامیاتلما كان فقدان النوم وتعویضه لهما أهمیة أساسیة في 

  لنوم.هو رصد ا
  (أ) لالطالع على التفاصیل). المرفقویمكن رصد النوم بطرق متنوعة لكل منها مزایا وعیوب (انظر 

أبسط وأرخص أسلوب لرصد النوم هو أن یدون أعضاء الطاقم في سجالت یومیة أوقات نومهم قبل رحلة (رحالت) الطیران  •
استیقاظهم من النوم مواعید هذا النوم ومدى جودته. وبوسعهم القیام  فور موضع الدراسة وفي أثنائها وبعد انتهائها. أي أن یسجلوا 

 "."مساعد البیانات الشخصيبذلك باستخدام مفكرة ورقیة أو جهاز الكتروني مثل 

". وهو جهاز عداد النشاطباستخدام " يلحركللنشاط األنماط النوم والیقظة هو الرصد المستمر  من غیرهموضوعیة كثر األالقیاس  •
ساعة الید یلبس في الید باستمرار (باستثناء االغتسال واالستحمام). ویسجل هذا الجهاز بانتظام بیانات عن كمیة الحركة یشبه 

 عداد النشاط(عادة في كل دقیقة) وُتحمل هذه البیانات على الكمبیوتر بعد بضعة أسابیع لكي یتسنى تحلیلها. وبسبب ارتفاع تكلفة 
معینة. وتقتضي الصیغة الحالیة  تفإنه ال یستخدم إال على عینة فقط من أعضاء الطواقم في رحال (لم تنخفض هذه التكلفة بعد)

 من هذا النظام شخصا مدَربا على معالجة البیانات وتحلیلها.

في حاالت نادرة، حیث یكون خطر اإلرهاق المتوقع مرتفعا أو غیر مؤكد (مثلما هي الحال مع فئات العملیات الجدیدة)، یمكن  •
ترصد النوم في أثناء الطیران والوقفات. وهذا الجهاز له أقطاب كهربائیة  المتعددة القنواتبالنوم ختبارات استخدام أجهزة محمولة ال

توضع على فروة الرأس والوجه وتسجل اإلشارات الكهربائیة الصادرة عن الدماغ (تخطیط الدماغ الكهربائي) وحركات العین (تخطیط 
أسلوب لتقییم   أمثلالمتعددة  القنواتبالنوم تبارات العین الكهربائي) وعضالت الذقن (تخطیط العضالت الكهربائي). ویعتبر جهاز اخ

  .نسبیا للمشاركین ومعداته مكلفة وتتطلب فنیا مدَربا على تسجیل الدرجات یدویا وتحلیلها مزعجنوعیة النوم وكمیته، ولكنه 



الهیئات التنظیمیةدلیل    14-4 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق 

 

  اختیار طرق قیاس إرهاق عضو الطاقم
بالجزء األول من الملحق السادس إمكانیة استخدام  ٨ المرفقاقم. وأوضح لقد شرحنا للتو عدة خیارات لتقییم مستویات أخطار إرهاق عضو الط

. والنقاط العامة التالیة تساعد الهیئات غیرهاإلزامیة ولم یستثن إمكانیة استخدام أسالیب  یجعلهاي ذكرها، ولكنه لم تاألسالیب الخمس ال
  هدف المناسب.بلوغ الالتنظیمیة على تحدید ما إذا كان مشغلو الطائرات یستخدمون التدابیر المناسبة ل

ن أسباب متعددة، وبالتالي ال یوجد قیاس واحد كفیل بإعطاء صورة شاملة مالضعف المرتبط باإلرهاق یؤثر في مهارات كثیرة وینشأ   -١
 توى اإلرهاق الراهن الذي یعتري عضو الطاقم.لمس

أهم ما یؤخذ في االعتبار عند اختیار طریقة قیاس اإلرهاق هو مستوى خطر اإلرهاق المتوقع. وجمیع طرق القیاس تقتضي موارد   -٢
لتحدید أخطار اإلرهاق ینبغي استخدام الموارد القلیلة المتاحة استخداما فعاال لذلك (مالیة وبشریة) لجمع البیانات وتحلیلها. و 

 ومساعدة فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق على وضع أولویات الضوابط ووسائل تخفیف اإلرهاق.
اإلرهاق المقدمة من طواقم  بالغاتیمكن االعتماد في الرصد الروتیني المستمر على مجموعة أساسیة من طرق القیاس، منها مثال   -٣

 تظمة لتغایرات جداول التشغیل وقوائم التوزیع.الطائرات، والتحلیالت المن

فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق  وطلبیمكن استخدام مجموعة إضافیة من طرق القیاس إذا تم تحدید خطر محتمل   -٤
وقع. وفیما یلي مستوى الخطر المت متناسبة معمعلومات إضافیة عن هذا الخطر. وهنا أیضا ینبغي أن تكون طریقة القیاس المختارة 

 أمثلة على ذلك:

موجز على أعضاء الطواقم الذین الكتروني استقصاء  توزیع: ینبغي توقفالعندما تتعاقب الشكاوى من فندق معین في محطة  •
 یستخدمون هذا الفندق، وذلك لمعرفة مدى انتشار المشكلة وما إذا كانت تستحق اتخاذ إجراءات.

اإلرهاق في نهایة رحلة طیران معینة: ینبغي رصد النوم والنعاس ونسب اإلرهاق التي ذكرها أعضاء  بالغاتعندما تتعاقب  •
طاقم قیادة هذه الرحلة، وذلك باستخدام مفكرات تسجیل النوم والتقییم الذاتي للشعور باإلرهاق، ثم تجمع هذه البیانات على مدى 

ر المعلومات التي یحتاجها فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق وهكذا تتوفر في غضون ثالثة أشه ،شهر وتحلل بعد ذلك
 ).المعینةتكلیف طاقم آخر بقیادة هذه الرحلة  مثالومنها لیتوصل إلى قرار ویخطط ما یلزم من ضوابط وتدخالت ضروریة (

ة على الشروع في وضع نظام عندما یحصل مشغل محدود الخبرة في تشغیل الرحالت بعیدة المدى على موافقة الهیئة التنظیمی •
لتشغیل عملیات فائقة المدى بین زوج محدد من المدن: تطلب الهیئة التنظیمیة منه قبل  تمهیدالمعالجة مخاطر اإلرهاق 

أن یرصد مستویات إرهاق أعضاء الطواقم رصدا مكثفا على مدى األشهر  بمجملهموافقتها على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
من تشغیل العملیة الجویة المعنیة. ویشمل هذا الرصد رصد النوم قبل الطیران وفي أثنائه وبعد انتهائه باستخدام األربعة األولى 

النوم اختبارات النعاس واإلرهاق، وٕاجراء الطواقم لمدى شعورها ب، وبیانات مفكرة تسجیل مواعید النوم، وتقییم عداد النشاط
مرحلة الصعود، وقبل كل فترة راحة على  قمةدقیقة من وصول الطائرة إلى  ٣٠قبل الطیران وفي غضون  المتعددة القنواتب

ینبغي الرحلة الجویة. و  في نهایةالطائرة  تركمرحلة النزول، وقبل  وصول الطائرة إلى قمةدقیقة قبل  ٣٠الطائرة، وفي غضون 
 هذا الرصد في موعد ال یتجاوز ستة أشهر من بدء العملیة.تشترط الهیئة التنظیمیة موافاتها بتقریر عن نتائج أن 

بد من المحافظة على التوازن بین الكمیة الكافیة من البیانات التي تجمع وتقدم إلى فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق ال  -٥
  أعضاء الطواقم.وتبث فیه الثقة بسالمة قراراته وٕاجراءاته، وبین الضغوط التي یضیفها جمع البیانات على 

  لتحدید األخطار رجوعیةالاإلجراءات     ٣-٤-٤
 . والهدفوأحداث السالمة في بالغات إرهاق أعضاء الطواقم إسهاممدى لتحدید  رجوعیةیشمل كل نظام لمعالجة مخاطر اإلرهاق إجراءات 

 ٨ المرفقمن ذلك هو تحدید كیف كان من الممكن تخفیف آثار اإلرهاق والحد من احتمال تكرار أحداث مشابهة في المستقبل. وقد أورد 
  هي: رجوعیةالبالجزء األول من الملحق السادس خمسة أمثلة على اإلجراءات 

 اإلرهاق؛ بالغات  )أ
 التقاریر السریة؛  ب)
 تقاریر التدقیق؛  ج)
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 الوقائع؛  د)
  تحلیل بیانات الطیران (ضمان جودة العملیات الجویة).  )ھ

الحدث، ینبغي لفریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق، أو لقسم السالمة في شركة المشغل، أو لخبیر خارجي متخصص في  حدةبناء على 
وینبغي تسجیل نتائج التحریات عن اإلرهاق واعتبارها جزءا من . التي أفضت إلى ذلك الحدث شؤون اإلرهاق، أن یجري تحلیال لحالة اإلرهاق

  وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.
ینبغي إثبات  الحدث أسهم في وقوعال یوجد اختبار سهل (مثل تحلیل الدم) لقیاس الضعف الناتج عن اإلرهاق. وإلثبات أن اإلرهاق كان عامال 

  :یلي  ما
 الشخص أو الطاقم كان في حالة إرهاق؛ أن  )١
 أن الشخص أو الطاقم اتخذ إجراءات معینة أو قرارات معینة كانت هي السبب في الخطأ؛  )٢
  مدى تناسب هذه اإلجراءات أو القرارات مع نوع السلوك المتوقع من الشخص أو الطاقم المرهق.  )٣

  المعلومات التالیة: توافررهاق، ینبغي من الناحیة المثالیة وإلثبات أن الشخص أو الطاقم كان على األرجح في حالة إ
 لإلحساس بالراحة التامة؛ الالزمةكمیة النوم  •
 نقص حاد في النوم)؛للقطع بوجود ساعة قبل وقوع الحادثة ( ٢٤كمیة النوم خالل  •
 )؛تقلص  النومتراكم لتحدید ساعة قبل وقوع الحادثة ( ٧٢كمیة النوم خالل  •
 طول الفترة التي ظل طوالها مستیقظا عندما وقعت الحادثة (امتداد الیقظة)؛ •
 كثرة أو قلة أعباء العمل عن المعتاد قبل وقوع الحادثة وفي أثناء وقوعها؛ •
هل كان في الجزء الناعس من دورة ساعة الجسم البیولوجیة عندما وقعت الحادثة (في الصباح الباكر أو في منتصف بعد الظهر  •

 )؛الساعة البیولوجیةتوقیت حسب 
لتكیف واحدود لمدة لیلتین متتالیتین على األقل،  (النوم بال تقلص  النوممتى كانت آخر مرة ُأتیحت له فرصة االنتعاش التام من  •

  ).المنطقة الزمنیة المحلیةتماما مع 
یتعین عموما جمع هذه المعلومات بعد الحدث، بناء على ذاكرة من حضروا الحدث، وینبغي أن یؤكد هذه المعلومات، إن أمكن، أي شخص 

فإن تاریخ المأموریات سیعطي فكرة عن الفرص التي ُأتیحت  المعلومات . وعندما یتعذر الحصول على هذهوقتا قبل الحدثقضى مع الطاقم 
  ائرة للنوم.للشخص أو طاقم الط

 تقلص  النومؤدي إلى ضعف ناتج عن اإلرهاق؟ وما هي كمیة ت التي تقلص  النومحدة  هيوال توجد قواعد بسیطة لتفسیر هذه المعلومات (ما 
یما إذا كانت والبت ف ت مفیدة لإلجابة على هذه األسئلةالمتراكم؟). ولذلك اقترحت وزارة النقل الكندیة أسلوبا للتحري عن اإلرهاق یوفر إرشادا
في  االختبارموضع لكن ذلك االقتراح لم یوضع بعد  ،أفعال أو قرارات الطاقم متسقة مع نوع السلوك المتوقع من الشخص أو الطاقم المرهق

  (أ). المرفق. وهذا األسلوب ملخص في الجویةعملیات ال

  الخطوة الرابعة من إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق: تقییم المخاطر    ٥-٤
ذا كانت هذه المخاطر تقتضي أو بمجرد تحدید خطر اإلرهاق، یتعین تقییم مستوى مخاطر اإلرهاق واتخاذ القرار المناسب بشأن ما إ

تقتضي تخفیف وطأة اإلرهاق. وعند تقییم مخاطر اإلرهاق ینبغي اتباع مبادئ نظام إدارة السالمة (التولیف بین احتمال حدوث المخاطر  ال
بسبب خطر اإلرهاق، وتقدیم توصیات بشأن معالجة  تعطلهار)، وتقییم احتمال اإلصابة الجسمانیة أو تلف المعدات أو المخاط حدة وبین

  .٦ذلك ملخص في الجداول التالیة المخاطر، وكل
   

                                                                 
 ).Doc 9859(ة الصادر عن اإلیكاو دلیل إدارة السالم  ٦
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  تعریف احتماالت خطر اإلرهاق   أ٢-٤الجدول رقم 

 مخاطر اإلرهاق احتماالت 

 القیمة المعنى االحتمال
   

 ٥ مرارا)حدث ألنه یرجح أن یحدث عدة مرات ( متكرر
   

 ٤ )مراراحدث ألنه لم ییرجح أن یحدث أحیانا ( عرضي
   

 ٣ )حدوثه غیر مرجح ولكنه ممكن (نادر الحدوث مستبعد
   

 ٢ لم یحدث من قبل)ال یرجح حدوثه بالمرة ( غیر محتمل
   

 ١ أن یحدث ال یعقل تقریبا شبه مستحیل
   

  مخاطر اإلرهاق حدةدرجات تعریف    ب٢-٤الجدول رقم 

 مخاطر اإلرهاق حدة
 القیمة المعنى      حدةدرجة ال

   
 وفیات متعددةال – ةكارث

 دمرت المعدات –
A 

   
بدني أو ازدیاد عبء العمل إلى درجة  ٕارهاقو كبیر في هوامش السالمة،  تقلص – خطر

 االعتماد على أعضاء الطاقم للقیام بمهامهم بدقة أو اكتمال استبعاد
 خطیرة إصابات –
 كبیر في المعدات  تلف –

B 

   
تقلص واضح في هوامش السالمة، وتقلص في قدرة أعضاء الطاقم على التعامل   – ةرئیسی

 مع ظروف التشغیل المناوئة بسبب ازدیاد عبء العمل أو ظروف نالت من كفاءتهم
 خطیرة واقعة –
 أشخاص إصابة –

C 

   
 إزعاج – ةطفیف

 قیود تحد من التشغیل –
 إجراءات الطوارئ استخدام –
 طفیفة واقعة –

D 

   
  E خطیرة عواقبال ب – ذكرتال 
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  مصفوفة تقییم مخاطر اإلرهاق   ج٢-٤الجدول رقم 

 مخاطر اإلرهاق حدة

 احتمال الخطر
 حدة الخطر

 ةكارث
A 

 خطر
B 

 ةرئیسی
C 

 ةطفیف
D 

 ذكرتال 
E 

 5A 5B 5C 5D 5E 5 متكرر

 4A 4B 4C 4D 4E 4 عرضي

 3A 3B 3C 3D 3E 3 مستبعد

 2A 2B 2C 2D 2E 2 غیر محتمل

 1 شبه مستحیل
 

1A 1B 1C 1D 1E 

  مصفوفة االیكاو للمخاطر المقبولة   د٢-٤الجدول رقم 

 المعاییر المقترحة مؤشر تقییم المخاطر المعاییر المقترحة

 5A, 5B, 5C النطاق المرفوض 
4A, 4B, 3A في الظروف الحالیة مرفوض 

 تحملهالنطاق الممكن 
5D, 5E, 4C, 4D 
4E, 3B, 3C, 3D 

2A, 2B, 2C 
ال بأس من القبول بناء على تخفیف وطأة مخاطر 

 قد یتطلب قرارا إداریاو اإلرهاق. 

 3E, 2D, 2E, 1A النطاق المقبول
1B, 1C, 1D, 1E مقبول 

  
 واحتماالت المخاطر حدة معاییر بنفسه یضع أن مشغل كل على یجب الواقع في ألن فقط، عامة كأمثلة معروضة الجداول هذه أن یالحظ
 سیتبعونها من یفهمها وأن علیها الموافقة من بد ال المختارة المعاییر كانت أیا ولكن صحیحة، غیر وأخرى صحیحة معاییر توجد وال. حدوثها

 أن اإلرهاق من بالسالمة المعني العمل لفریق یجوز المشغل، شركة في السالمة إدارة هیكل على وبناء. النطاق واسع فهما المخاطر تقییم في
 بوسائل وطأتها تخفیف إلى الحاجة ومدى اإلرهاق نم الناتجة المخاطر تقییم في یتبعها وأن حدوثها، واحتماالت المخاطر حدة معاییر یحدد
ر   .اإلرهاق مخاطر معالجة نظام في تقرَّ

  الخطوة الخامسة من إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق: تخفیف وطأة مخاطر اإلرهاق    ٦-٤
 العمل فریق یستعین أن وینبغي. اإلرهاق لتخفیف ووسائل ضوابط وتنفیذ تحدید یجب اإلرهاق، خطر لتبدید معین إجراء اتخاذ في البت عند

 فهما الخطر یفهموا أن المعنیین الموظفین لجمیع وینبغي. والوسائل الضوابط هذه اختیار في متخصصین بخبراء اإلرهاق من بالسالمة المعني
  .لتقلیصه المصممة التخفیف ووسائل الضوابط یستوعبوا وأن واضحا
  .شاملة قائمة ولیست أمثلة مجرد وهي. الشركات تتخذها التي اإلرهاق تخفیف وسائل عن أمثلة ٣-٤ رقم الجدول یعرض



الهیئات التنظیمیةدلیل    18-4 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق 

 

  )غیر حصریة(قائمة  قاإلرهاتخفیف وطأة  ووسائلأمثلة ألخطار اإلرهاق وضوابط    ٣-٤الجدول رقم 

 وسائل تخفیف مخاطر اإلرهاق الضوابط خطر اإلرهاق

النص في قواعد الجدولة على منع رحالت   رحالت الطیران اللیلي المتالحقة
 الطیران اللیلي المتالحقة.

منع جدولة رحالت الطیران اللیلي  البرمجیة على ضبط
 المتالحقة.

  لظروف االستثنائیة.تحسبا لحجز طاقم احتیاطي 

قاعدة الطواقم في مدینة المغادرة 
خالیة من طاقم متخصص في قیادة 

 الرحالت فائقة المدى

 ١٢> المنتظمة رحالت الشرط لجمیع 
ساعة بتقییم مستویات التوظیف في قاعدة 

  المغادرة.الطواقم في مدینة 
سیاسات لتوظیف الطواقم لدعم العملیات 
الجویة، ورصد مستویات التوظیف لضمان 

  احترام هذه السیاسات.

 توزیع أعضاء إضافیین للطواقم في قاعدة مدینة المغادرة.
ضمان وجود طواقم احتیاطیة كافیة وجاهزة لدعم جداول 

 تشغیل الرحالت فائقة المدى.

نقص في طاقم الرحالت فائقة المدى 
 أثناء الطریق االنحراففي قاعدة 

قواعد لتوظیف طاقم احتیاطي في قاعدة 
 االنحرافأثناء الطریق لدعم  االنحراف

 استدعاء طاقم احتیاطي.

 دونبالغات عن طاقم غفا في قیلولة 
 قصد في مقصورة القیادة

الجدولة، وهیكل مراحل الطیران،  قواعد
وقوائم التوزیع، وسیاسات زیادة عدد أفراد 
الطاقم لتوفیر فرص الراحة في أثناء 
الطیران، وتحسین مرافق الراحة للطاقم 

 على متن الطائرة.

 تغییر الجداول لتحسین فرص النوم في أوقات الراحة.

وضع إجراءات في دلیل العملیات الجویة لیتمتع الطاقم 
 براحة محدودة في مقصورة القیادة.

قسط ب یتمتعونأعضاء الطاقم ال 
النوم الكافي في مرافق الراحة 

 الموجودة على متن الطائرة

االهتمام بتصمیم مرافق الراحة للطاقم عند 
. إعادة تهیئة الطائرة اتطلب شراء الطائر 

إللغاء المشكلة. تضمین دلیل العملیات 
ة في أثناء الجویة قواعد لتنظیم الراح

 الطیران.

أفضل نوم في أثناء ب التمتعتثقیف أعضاء الطاقم بكیفیة 
 الطیران.

السماح لقائد الطائرة بتنظیم الراحة حسب تقدیره الشخصي 
 في أثناء الطیران.

في الفنادق المخصصة  النوم متقطع
 للطاقم

قواعد الجدولة، وهیكل مراحل الطیران، 
 ومراجعة قوائم التوزیع.

راءات داخلیة لمنع االتصال بالطاقم في فترات وضع إج
 راحته.

مطالبة الفنادق بعزل المناطق المخصصة لراحة الطاقم، 
 إلى أدناها.فیها وتقلیل الضوضاء 

ساعة بطء  نافذةالهبوط عند ملتقى 
الجسم البیولوجیة وفترات العمل 

 .الممتدة وكثرة ضغوط العمل

الجدولة، وهیكل مراحل الطیران،  قواعد
  وقوائم التوزیع.

بروتوكوالت للراحة في أثناء الطیران والراحة المحدودة في 
 مقصورة القیادة.

  ء السالمة مثل المؤشرات التالیة:یجب تقییم كفاءة الوسائل المنفذة لتخفیف وطأة مخاطر اإلرهاق، األمر الذي یقتضي وضع مؤشرات ألدا
  مؤشرات الجدولة

بسبب اإلرهاق أو نقص الموظفین ، سواء كانت زوج محدد من المدن) بین حاالت عدم إكمالها(أو رحلة الطیران  انحرافاتعدد  •
 طوارئ طبیة إلخ. أو

 (مثل رحالت الطیران اللیلي المتالحقة).مثیرة  لمخاطر اإلرهاق الشدیدة  المعروف أنها عدد الرحالت بین أزواج المدن •

 من العمل ألكثرالزیادات المسموحة (حسب المقرر من خالل تقییم المخاطر. مثل  في حدودعدد مرات تجاوز أیام مأموریة الطاقم  •
 ساعة.) ١٤
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 .*عدد مأموریات الطیران التي تتجاوز "بوضوح" المدد المحددة في الجدول •

 في أثناء المأموریة.عدد مأموریات الطیران األطول من عدد الساعات المحدد بدون أخذ راحة  •

 دقیقة). ٦٠دقیقة أو  ٣٠عدد أوقات الطیران التي تتجاوز األوقات المعتزمة بعدد معین من الدقائق (مثال  •

 بطء الساعة البیولوجیة. نوافذعدد مأموریات الطیران التي تبدأ خالل  •

 بطء الساعة البیولوجیة. نوافذعدد مرات الهبوط خالل  •

 الرحلة.العدد المحدد لقطاعات  تالمأموریات التي تجاوز  عدد •

 .المقررعدد المأموریات التي تقتضي تغییر الطائرة أكثر من العدد  •

عدد مرات االستیقاظ المبكر المتتالیة، وخصوصا التي یتخللها "الجلوس" لفترات طویلة بین الرحلة واألخرى أو بین أیام المأموریات  •
 الطویلة.

 .*)"ملحوظ"أنه  المعتبرخالل المأموریة (المخفضة بعدد دقائق أكثر من العدد  المخفضةلراحة عدد فترات ا •

 .*)ملحوظعدد فترات الراحة المخفضة بین المأموریة واألخرى (المخفضة بعدد دقائق أكثر من العدد المحدد على أنه  •

  إلخ). قماسب رحالت بعینها، وحسب قاعدة الطحعدد استدعاءات الطاقم االحتیاطي ( •
بالجزء األول من الملحق السادس)، وورد شرحه في  ٨ المرفقو) من  ٢-١هذا المؤشر شرط محدد لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق، (الفقرة  *

  الفصل الثالث. 
  رجوعیةوالمؤشرات اإلرهاق االستباقیة 

 ).نومالمدة عدم كفایة ، أو المتعددة القنواتبالنوم اختبارات البیانات المقیسة خارج الحدود المقبولة (مثل معدالت النعاس، أو نتائج  •

الرحالت معززة الطاقم، أو حسب عدد المقاعد، أو حسب مثال، أو  قاعدة الطاقمحسب  :بعدة طرق موزعةعدد بالغات اإلرهاق ( •
 فئات العملیات، إلخ).حسب طرز الطائرات، أو حسب 

 عدد الوقائع التي تعزى إلى اإلرهاق. •

 بالغات اإلرهاق. والمرتبطة بجدول معین ووردت عنه اإلرهاق التي تعزى إلىعدد الوقائع  •

  اإلرهاق.التعلل بالتغیب أو  •
لتمییز المخاطر المقبولة عن وذلك على العملیة الجویة بكاملها، ینبغي التحسب آلثارها ألداء السالمة وضع مؤشرات من هذا القبیل وعند 

  المخاطر غیر المقبولة.
ذا أتت الضوابط ووسائل التخفیف بنتائجها على مستوى مقبول (كأن تكون قد خفضت المخاطر وجعلتها مثال محصورة في النطاق الممكن إ

د)، فینبغي أن تصبح جزءا من العملیات الجویة المعتادة وأن ترصدها إجراءات ضمان السالمة بموجب  ٢- ٤انظر الجدول رقم  ― تحمله
الخطوة المناسبة  معاودة اتخاذفال بد من  التخفیف نتائجها على مستوى مقبولنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. أما إذا لم تؤت الضوابط ووسائل 

، وهو جمع المعلومات والبیانات اإلضافیة، ٢-٤مخاطر اإلرهاق. وقد یتطلب األمر عندئذ ما هو مبین في الشكل رقم  من إجراءات معالجة
  .تنقیح اضوابط والوسائل الراهنةو/أو إعادة تقییم أخطار ومخاطر اإلرهاق، و/أو تحدید وتنفیذ وتقییم ضوابط ووسائل تخفیف جدیدة أو 
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  لعملیات فائقة المدىلطریق جوي جدید  بخصوصجة مخاطر اإلرهاق مثال: وضع إجراءات معال    ٧-٤
 –فائقة المدى  الجویة العملیات اسمها اللجنة التوجیهیة المعنیة بتیقظ طواقم –وضعت لجنة تابعة لمؤسسة السالمة الجویة  ٢٠٠٥في عام 

 منتظمة تتجاوز. وعّرفت هذه اللجنة العملیات فائقة المدى على أنها عملیات فائقة المدىالجویة خطوطا إرشادیة موصى بها للعملیات 
  ساعة) للعملیات فائقة المدى مقبوال على نطاق واسع. ١٦. وأصبح هذا التمییز (من الطیران ساعة  ١٦

المدى. وهو مثال مأخوذ من حالة  عملیة جدیدة فائقة لتشغیلیعرض هذا المثال إجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق التي یمكن استخدامها 
وصفة عالجیة. والَنهج  ال وافقت علیه الهیئة التنظیمیة. وهو مجرد مثال على طریق جوي جدید لعملیات فائقة المدىواقعیة مست بالسالمة 

الجة مخاطر اإلرهاق إجراءات مع ٥-٤. ویلخص الشكل رقم ٧المقبول للعملیات فائقة المدى هو تقییم كل مدینتین ستطیر بینما الرحلة
  المشروحة بمزید من التفاصیل في النص.

  تحدید العملیة الجویة ―الخطوة األولى     ١-٧-٤
العملیة التي تطبق علیها إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق هي عملیة جدیدة فائقة المدى على طریق جوي یصل المدینة (أ) بالمدینة (ب) 

  أ). -ب  -(ویسمى هنا الطریق الجوي أ

  جمع البیانات والمعلومات ―الخطوة الثانیة     ٢-٧-٤
ساعة؛  ١٦ ال یتجاوزالمعلومات والبیانات من فئتین من العملیات الراهنة هما: العملیات بعیدة المدى المتشابهة ولكن طیرانها یحتمل توافر 

المتاحة بمدى قرب التشابه بین العملیات الراهنة والعملیات فائقة المدى التي یشغلها بالفعل مشغلون آخرون. وترتهن أهمیة المعلومات 
  والعملیات فائقة المدى الجدیدة المقترحة. وینبغي وضع العوامل التالیة في االعتبار:

 طاقم ومرافق راحته في أثناء الطیران.ال تعزیز •

طیران الراح بما فیه الكفایة بعد محل سكن أعضاء الطاقم (إذا كان محل سكن الطاقم في مدینة مغادرة الرحلة وكان الطاقم قد است •
 ، فیفترض أن ساعاته البیولوجیة قد تكیفت مع توقیت منطقة السكن).طولخط آخر عبر 

 وقت مغادرة رحلة الذهاب (حسب التوقیت المحلي وربما حسب توقیت الساعة البیولوجیة). •

 المناطق الزمنیة التي عبرتها.عدد مدة رحلة الذهاب و  •

 الذهاب (حسب التوقیت المحلي وربما حسب توقیت الساعة البیولوجیة).وقت وصول رحلة  •

 .التوقفمدة  •

 (حسب التوقیت المحلي وربما حسب توقیت الساعة البیولوجیة). رحلة العودةوقت مغادرة  •

 المناطق الزمنیة التي عبرتها.عدد و  العودة ةمدة رحل •

 (حسب التوقیت المحلي وربما حسب توقیت الساعة البیولوجیة). العودةوقت وصول رحلة  •

مقارنة أوقات اإلقالع والهبوط ومدد الطیران في جداول الشتاء  - وصله بالطیرانحسب زوج المدن الجاري  –قد یكون من المهم  •
  وجداول الصیف.

                                                                 
٧ Flight Safety Foundation, Flight Safety Digest , Vol. 22 (No. 5-6), 2003, and Vol. 24 (No. 8-9), 2005.  
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ونفس  المكتمللها نفس الطاقم  الراهنةالمدینة (د). وهذه العملیة مشغل آخر بتشغیل رحلة فائقة المدى بین المدینة (ج) و  قام الراهنةفي الحالة 
تماما كما لو كانت تطیر على الطریق الجوي  ،أوقات المغادرة ونفس مدد الطیران ونفس مدد التوقف ونفس أنماط عبور المناطق الزمنیة

ج، اشترطت على المشغل أن تسلك رحالته هذا الطریق لمدة ستة أشهر -د  -وافقت الهیئة التنظیمیة على الطریق الجوي ج أ. وعندما -ب  - أ
 بتقدیمهذا المشغل اآلخر  وتكرمللتأكد من التزامه بالمعاییر، وطالبته بالرصد المكثف لنوم أعضاء الطاقم ومدى شعورهم باإلرهاق. 

 ق علمي مستقل شارك في جمع وتحلیلفری من خاللأ لیستعمله، وذلك   -ب -شغل رحلة الطریق الجوي أالرصد الذي أجراه إلى م نتائج
التفسیر السلیم لتلك النتائج وقابلیتها للتطبیق على الطریق  ضمنتج. (خبرة هذا الفریق العلمي  -د -البیانات الخاصة بالطریق الجوي ج

  أ بطریقة مناسبة.)  -ب -الجوي أ
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    الجة مخاطر اإلرهاقإجراءات مع

      
تحدید العملیة (الواحدة أو األكثر) المشمولة   -١ 

 بإجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق
 

 ١ 
الطریق الجوي الجدید للعملیات فائقة المدى بین المدینة (أ) والمدینة (ب) 

  والمدینة (أ)
      
 

 جمع وتحلیل البیانات  -٢

 

 ٢ 

الطریق الجوي یشبه جدا الطریق الجوي الذي یشغل فیه مشغل  هذا
آخر عملیات جویة فائقة المدى بین المدینة (ج) والمدینة (د) 

(ج) وقد جمع هذا المشغل اآلخر وحلل بیانات هذا   والمدینة
 الجوي ووافق على إتاحة معلوماته.  الطریق

      
 

 تحدید األخطار  -٣

 

 ٣ 

البیولوجي : تقارن تنبؤات النموذج الریاضي الطریقة االستباقیة
ستخدم النموذج تج. و -د -بالبیانات المتوفرة عن الطریق الجوي ج

  أ.  -ب -األضمن للتنبؤ بمستویات اإلرهاق على الطریق الجوي أ
: األسالیب الراهنة لمراقبة اإلرهاق باإلضافة الطریقة االستباقیة

  األولى على الطریق الجويالرصد المعزز طوال األربعة أشهر  إلى
 أ. -ب  -أ

: وجود النظم الالزمة لتحلیل إسهام اإلرهاق في أي رجوعیةالالطریقة 
 أحداث متعلقة بالسالمة.

      
 

 تقییم المخاطر التي تقوض السالمة  -٤

 

 ٤ 

بینت أن وجود طاقمین  البیولوجي المحاكاة التي أجریت بالنموذج الریاضي
للطائرة والنوم في أثناء الطیران یجعالن مخاطر اإلرهاق أقل مما هي على 

  .طرق جویة أخرى تطیر فیها عملیات جویة أخرى فائقة المدى
  دأبت العملیات الجویة فائقة المدى على استخدام الطریق الجوي

  تعزى إلى اإلرهاق. ما وقائعج یومیا لمدة أربع سنوات دون-د -ج
      
 

اختیار وتنفیذ الضوابط ووسائل تخفیف وطأة   -أ٥
 اإلرهاق

 
 وضع مؤشرات أداء السالمة  -ب٥

 

 ٥ 

  تنفیذ عدة ضوابط واستراتیجیات لتخفیف وطأة اإلرهاق (انظر النص).
تشغیل العملیة للتحقق من جمع البیانات طوال األربعة أشهر األولى 

بشأن مستویات البیولوجي من صدق تنبؤات النموذج الریاضي 
 اإلرهاق.

بعد الشهر الرابع من تشغیل العملیة، لم یقدم أي  ―مؤشر األداء 
شهر أكثر من البالغات الخاصة بالطرق الجویة  أيفي  إرهاقبالغ 

 للعملیات بعیدة المدى الراهنة.
      
 

 وسائل تخفیف وطأة اإلرهاق رصد فاعلیة  -٦
 

 ٦ 
تشغیل العملیة. من رصد مكثف لإلرهاق طوال األربعة أشهر األولى 

 العودة إلى الرصد الروتیني إذا ظلت مؤشرات األداء مقبولة.و 
      
     فعالة  غیر فعالة 
      
    

    إجراءات ضمان نظام معالجة مخاطر اإلرهاق

  
  إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق عند فتح طریق جوي جدید للعملیات فائقة المدى    ٥-٤الشكل 

   



الرابعالفصل    إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق 4-23  

  تحدید األخطار― الخطوة الثالثة     ٣-٧-٤
  التنبؤیةاإلجراءات 

 المغادرة أوقات وفي مكتمل وبطاقم ذاتها بالطائرة المشغلة المدى بعیدة للعملیات جویة طرق عدة استخدام في خبرة المشغل اكتسب
 ١٦ من أقل كانت المدى بعیدة العملیات هذه طیرانمدة  ولكن أ،- ب  - أ الجوي الطریق بها یمر التي ذاتها الزمنیة المناطق وعبر ذاتها
 المدى فائقة عملیات لتشغیل خطة لیضع المكتسبة الخبرة هذه على المشغل واعتمد. المدى فائقة العملیات تعریف في المحددة ساعة
  .أ- ب  - أ الجوي الطریق على
. أ-ب -أ الجوي الطریق في الطیران طاقم أعضاء وتنبه إلرهاق المرجحة بالمستویات للتنبؤ یستخدمان بیولوجیان ریاضیان نموذجان یوجد

 فائقة العملیات بدء قبل الطائرة طاقم أعضاء وٕارهاق بنوم النموذجین هذین تنبؤ صحة الختبار ج-د -ج الجوي الطریق بیانات واستخدمت
  .المأموریة انتهاء وبعد طیرانها أثناء وفي المدى

 ؛العودة ورحالت الذهاب رحالت في بوضوح ترتفع الطاقم أعضاء إرهاق مستویات: د  -ج  -د الجوي للطریق یلي بما منهما واحد نموذج تنبأ
 في العواقب مأمونة غیر تكون أن یحتمل اإلرهاق ومستویات ؛العودة رحلة سفر قبل اإلرهاق یعوض أن من أقصر التوقف محطة في والنوم
 ومن بالنعاس الشخصي الشعور بالغات ومن سرعة رد الفعل اختباراتنتائج  من المأخوذة – األداء بیانات لكن. والعودة الذهاب رحلتي نهایة

 كبیرة وقائع دونما المستخدم یومیا طوال أربع سنوات ج -د- ج الجوي الطریق تشغیل من األولى أشهر الستة طوال إلرهاقالشخصي ل تقییمال
  .البیولوجي الریاضي النموذج تنبؤات من بالثقة أجدر التشغیلیة والخبرة التشغیل بیانات تعتبرلذلك و . النموذج ذلك نتائج مباشرة فندت –
 التغایرات حدود في( ج -د-ج الجوي الطریق على الطیران أثناء في النوم مدة حیث من بالثقة جدیرة تنبؤاته فكانت اآلخر النموذج أما

 الطریق على الطاقم أعضاء تنبه بمدى للتنبؤ النموذج هذا اختیر ولذلك). الرصد تحت الموضوعین الطاقم أعضاء مختلف بین المالحظة
  .أ  -ب -أ الجوي

  اإلجراءات االستباقیة
 تفید فهي الجدیدة، الجویة العملیة تشغیل من األولى أشهر األربعة في اإلرهاق أخطار لتحدید التالیة االستباقیة اإلجراءات اتباع المقترح من

  .اإلرهاق تخفیف استراتیجیات وتحسین اإلرهاق، بمستویات الخاصة التنبؤات صحة من والتحقق المكثف، الرصد في االقتضاء حسب
 اإلرهاق، وتشجیعهم على استیفائها.تذكیر أعضاء الطاقم بضرورة استیفاء االستمارات الجاهزة  لإلبالغ عن  •

في الشهر األول من تشغیل العملیة الجویة، ینبغي أن یتواجد في مركز عملیات الطیران عضو طاقم أقدم في الساعات القلیلة  •
أ، لضمان سرعة ومالءمة معالجة أي مسائل -ب -األولى والساعات القلیلة األخیرة من كل رحلة جویة على الطریق الجوي أ

 لقة باإلرهاق.متع

أ، ُیطلب من طاقم فرعي متطوع استیفاء سجل یومي بمواعید النوم والمأموریات -ب -في الشهر األول من تشغیل الطریق الجوي أ •
أ وفي أثناء الطیران وبعد انتهاء الطیران. -ب -اإلرهاق والنعاس) قبل الطیران في الطریق الجوي أالشعور ب(مع تقییم درجات 

  .ج -د -جیانات بالقیاسات المشابهة التي تم جمعها من قبل العتماد التشغیل على الطریق الجوي وتقارن هذه الب
  :یلي ما اإلرهاق لتحدید االستباقیة اإلجراءات تتضمن أن یجوز

مرحلة النزول،  قمةعلى جمیع أعضاء طاقم كل رحلة جویة أن یحددوا معدالت اإلرهاق والنعاس عند وصول الطائرة إلى یشترط  •
 أ.-ب -وذلك طوال الشهر األول من تشغیل الطریق الجوي أ

استطالع رأي جمیع أعضاء طاقم الطائرة في حاالت اإلرهاق والنعاس بعد تشغیل الرحالت الجویة لمدة ثالثة أشهر في الطریق  •
التخفیف من وطأته (الجدولة ومرافق أ ، وذلك للحصول منهم على لمحة عامة عن اإلرهاق وكفاءة استراتیجیات  -ب  -الجوي أ

 االستراحة على متن الطائرة وفي فنادق محطات التوقف، إلخ).

أ وفي أثنائها -ب -ویسجل یومیا مدد النوم قبل رحلة كاملة على الطریق الجوي أ عدادات النشاطوجود طاقم فرعي متطوع یلبس  •
في األوقات األساسیة من الرحلة. وتُقارن  سرعة رد الفعلباختبارات یمر  وبعد انتهائها. وأن یسجل درجات اإلرهاق والنعاس، وأن

  .ج -د -جهذه البیانات بالقیاسات المشابهة التي تم جمعها العتماد التشغیل على الطریق الجوي 
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  رجوعیةاإلجراءات ال
تكرار أحداث مشابهة في  جعالتالسالمة، و ل حاالت اإلرهاق المذكورة في البالغات المقدمة عن أحداث للدى مشغل الطائرات نظم تح

أ واتخاذ اإلجراءات -ب -ضمان سرعة تحلیل بالغات أو وقائع اإلرهاق الخاصة بالطریق الجوي أبالمستقبل. وینبغي االهتمام بصفة خاصة 
  المناسبة.

  تقوض السالمةتقییم المخاطر التي  ―الخطوة الرابعة     ٤-٧-٤
أ كان قد استخدم من قبل للتنبؤ بمدى -ب -الذي استخدم للتنبؤ بمدى تنبه أعضاء الطاقم على الطریق الجوي أالبیولوجي النموذج الریاضي 

إلى أن من المحتمل أن تكون مستویات التنبه الدنیا على  التنبؤا ذلكالمدى. وأشار  ةبعید الرحالتتنبه عضوین إلى ثالثة أعضاء من طواقم 
، وخاصة في المدى ةبعید للرحالتأ أعلى مما هي في بعض الطرق الجویة المخصصة -ب -الجوي أ الطریقالرحالت فائقة المدى على 

 ةاللیلی ةرحالت الطویلال، وفي طیران ساعة ١٤حوالي  یة كل منهاة طیارین والتي تبلغ مأمور رحالت الطیران اللیلي العائدة نحو الغرب بثالث
  التي یتكون طاقم قیادتها من طیارین اثنین.

) سجل السالمة ١أ ال یشكل خطر إرهاق مفرطا، وهما: - ب -وقد دعمت مجموعتان من بیانات الخبرة التشغیلیة التنبؤ بأن الطریق الجوي أ
) وخبرة المشغل في استخدام طرق جویة مخصصة للرحالت ٢المستخدم یومیا طوال أربع سنوات؛  ج -د- جالخاص بتشغیل الطریق الجوي 

  ساعة.  ١٦ رحالت أقل منالطاقم ، لكنها كانت نموذج أ، بنفس الطائرات ونفس -ب -للطریق الجوي أبعیدة المدى مماثلة 

  اإلرهاقاختیار وتنفیذ الضوابط ووسائل تخفیف وطأة  ―الخطوة الخامسة     ٥-٧-٤
  أ.-ب -وي أالطریق الجالرحالت على  لتشغیلیقترح هذا المثال الضوابط واستراتیجیات تخفیف وطأة اإلرهاق التالیة 

 الطائرة المختارة لهذا الطریق الجوي فیها أفضل مرافق الراحة لطاقم القیادة. •

 ن یسكنون مدینة المغادرة.و ود العملیة الجویة الجدیدة، محلیجمیع أعضاء الطاقم الذي یق •

جمیع أعضاء الطاقم الذي یقود العملیة الجدیدة حصلوا على تثقیف نوعي باالستراتیجیات الشخصیة والتنظیمیة التي تحد من  •
أ. واشتمل هذا التثقیف على مناقشة أفضل السبل الغتنام فرص النوم في أثناء الطیران -ب -عملیات الطریق الجوي أ علىاإلرهاق 

 وفي محطات التوقف.

في المنطقة الزمنیة لمدینة المغادرة، مما یوفر لهم  لیلتین كاملتینأعضاء الطاقم وقت راحة محمیا لتمكینهم من النوم إعطاء جمیع  •
 أ.-ب -الراحة التامة قبل الطیران في الطریق الجوي أ

 بدیلة.الطواقم الوضع سیاسات واضحة تعّرف ترتیبات استدعاء الطواقم وتخصیص  •

ین وطیارین مساعدین اثنین، بحیث ال یتحمل قائد واحد مسؤولیة القیادة طوال الرحلة الجویة فائقة أن یشمل الطاقم قائدین اثن •
 المدى. وهذا یتوافق مع التوصیات الصادرة عن مؤسسة سالمة رحالت الطیران بشأن العملیات فائقة المدى.

 على الوجه األمثل. اتباعهام الطائرة من وضع سیاسات واضحة لتوزیع فرص الراحة على متن الطائرة، مما یمكن أعضاء طاق •

إعطاء كل عضو في الطاقم فرصتین للراحة في كل رحلة طیران، بما یضمن له على األقل فرصة للراحة متداخلة مع وقت نومه  •
 الطبیعي، وفرصة أخرى للتمتع بشيء من النوم إذا لم یستطیع النوم ألي سبب خالل الفرصة األولى.

الوقت الموفر على هذا النحو في زیادة مقدار وقت  النتهازقیام الطاقم بتناول وجباته الغذائیة في مقصورة القیادة، وذلك  إمكانیة •
 النوم خالل فترات الراحة على متن الطائرة.

 فندق محطة التوقف فحصا دقیقا للتأكد من أنه یوفر أنسب مرافق النوم واألكل والریاضة البدنیة. فحص •

في فندق محطة التوقف لتوصیل إخطارات تأخیر السفر إلى الطاقم النائم بال  وبدء الراحة العملیات الجویة بین تنفذ ءات وضع إجرا •
 حاجة إلى إیقاظه.
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 وضع إجراءات واضحة بشأن التصرف في حاالت تأخیر رحالت الطیران. •

 رحالت الطیران. انحرافوضع إجراءات واضحة بشأن التصرف في حاالت  •

 یلي مؤشرات أداء السالمة: وفیما

أ تقارن بتنبؤات النمذجة وبنفس -ب  -الطریق الجوي أالرحالت على البیانات التي جمعت في األربعة أشهر األولى من تشغیل  •
 في المدى المتوقع.ستظل د للتأكد من أن مستویات إرهاق وتنبه طاقم  - د-جتدابیر اعتماد الطریق الجوي 

أ ینبغي أن یكون معدل بالغات اإلرهاق (البالغات حسب قطاعات -ب -تشغیل الطریق الجوي أابتداء من الشهر الرابع ل •
) ومتوسط مستوى المخاطر المذكورة في بالغات اإلرهاق مشابهة لمثیالتها على الطرق الجویة الراهنة التي تستخدمها الرحالت

  ".یصعب تحمله"ال ینبغي أن تصل بالغات عن إرهاق و العملیات الجویة بعیدة المدى. 

  اإلرهاق تخفیف وطأةرصد فاعلیة الضوابط ووسائل  ―الخطوة السادسة     ٦-٧-٤
األولى من التشغیل بوصفها المدة الالزمة لالعتماد والتي تتضمن الرصد المكثف. وینبغي لفریق العمل المعني  تم تحدید األربعة أشهر

  بالسالمة من اإلرهاق أن یراقب بانتظام جمیع بیانات وبالغات اإلرهاق الواردة وأن یتصرف إزاء مشاكلها في حینها.
أ. -ب -مقررة لرصد مخاطر اإلرهاق في الطریق الجوي أالروتینیة الجراءات اإلر واتخاذ في نهایة المدة الالزمة لالعتماد، ینبغي إعداد تقری

 ومعالجتها، وتوزیع هذا التقریر على جمیع األطراف المهتمة. وٕاذا كانت مؤشرات األداء مقبولة وجب البدء في الرصد الروتیني للتشغیل في
  أ.-ب -الطریق الجوي أ

  ات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاقالربط بین مختلف إجراء    ٧-٧-٤

ال تنفذ عادة إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق في معزل عن إجراءات ضمان السالمة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الموصوفة 
البیانات  تتاحمن العملیات، ال فئة جدیدة ل). ولكن عند وضع نظام لمعالجة مخاطر اإلرهاق في شركة جدیدة أو التاليبالتفصیل في الفصل 

 مرحليضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق إال بعد بدء تشعیل العملیة (العملیات) الجویة. وهذا یعني ضرورة اتباع نهج لالالزمة 
  لتنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وهذا النهج موصوف في الفصل السابع.

_______________ 
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  إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ―الفصل الخامس 

  مقدمة عن إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   ١- ٥
إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق الموصوفة في الفصل الرابع هي جزء من اإلجراءات الیومیة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق یركز على تحدید 

  المخاطر.هذه  تخفیف وطأةالضوابط واستراتیجیات ورصد فاعلیة السالمة ووضع التي تقوض أخطار اإلرهاق وتقییم المخاطر 
نظام معالجة مخاطر اإلرهاق والتي تشكل طبقة أخرى ل الالزمةإجراءات ضمان السالمة وضع الخطوات األساسیة لأما الفصل الراهن فیعرض 

في الخطوط الدفاعیة التي یتخذها مشغل الطائرات الستبعاد مخاطر اإلرهاق. وتعتبـر إجـراءات ضـمان السـالمة جـزءا مـن اإلجـراءات الروتینیـة 
  هذا النظام ككل، وتشمل ما یلي: حسن تشغیلترصد لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق، فهي 

 التحقق من أن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یؤتي الغرض منه؛ •

 في بأهداف السالمة المحددة في سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛یوالتحقق من أنه  •

 والتحقق من أنه یفي بشروط الهیئة التنظیمیة؛ •

 ما في بیئة العمل من تغیرات تزید مخاطر اإلرهاق؛ وتحدید •

 تحدید مجاالت تحسین معالجة مخاطر اإلرهاق (التحسین المستمر لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق).و  •

ولبلوغ كل ذلك تعتمد إجراءات ضمان السالمة فـي نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق علـى منوعـة مـن البیانـات والمعلومـات تشـكل مؤشـرات ألداء 
تحسین المحددة لكل منها في  أهداف للسالمةو  السالمة قابلة للقیاس والرصد على مر الزمن. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنوعة من المؤشرات

الممكــن أهــداف أداء الســالمة فــي النطــاق  تكــونالمؤشــر الواحــد. ویجــب أن  أكثــر ممــا یســهم ،فهــم األداء العــام لنظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق
  ) وأن تنقح كلما تغیرت الظروف التشغیلیة.٥-٤والمحدد في إجراءات تقییم المخاطر (انظر القسم رقم  تحمله

. علمـا فـي نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاقمـن العناصـر األخـرى  هـاوغیر الروابط القائمة بین إجـراءات ضـمان السـالمة  ١-٥ویوجز الشكل رقم 
ة توفر مصدرا للمعلومات الالزمة إلجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهـاق. بأن المعلومات والبیانات ومؤشرات أداء السالم

  وباإلضافة إلى ذلك فإن إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق:
معالجة  معلومات وخبرات من مصادر أخرى، من داخل شركة مشغل الطائرات ومن خارجها، لتقییم حسن تشغیل نظام تستند إلى •

 مخاطر اإلرهاق؛

تقّیم االتجاهات المستخلصة من مؤشرات أداء السالمة للوقوف على األخطار الناشئة أو المتغیرة وٕاحالتها مرة أخرى إلى إجراءات  •
 معالجة مخاطر اإلرهاق؛

 معالجة مخاطر اإلرهاق؛تحدد ما في البیئة التشغیلیة من تغیرات قد تزید مخاطر اإلرهاق، وتحیلها مرة اخرى على إجراءات  •

 توفیر معلومات عن طرق تحسین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. •

یمكن تكلیف فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهـاق باتخـاذ بعـض إجـراءات ضـمان السـالمة فـي نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق، علـى 
ى وحــدات أخـرى فـي شــركة مشـغل الطــائرات. ویمكـن توزیــع أن یسـند یعضـها اآلخــر (مثـل تــدقیق نظـام معالجـة مخــاطر اإلرهـاق) عــادة إلـ

أنشطة ضـمان السـالمة فـي نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق توزیعـا مختلفـا حسـب حجـم شـركة المشـغل. إذ قـد یكـون لـدى مختلف مسؤولیة 
الحـاالت أن تكـون الشركات الكبرى فریق مستقل لضـمان السـالمة و/أو مـدیر مكلـف بأعمـال ضـمان السـالمة. ومـن الضـروري فـي جمیـع 

نظــام إدارة الســالمة، ألن أداء الســالمة فــي نظــام باالتصــاالت قائمــة (فــي االتجــاهین) بــین المكلفــین بــإجراءات ضــمان الســالمة والمكلفــین 
  معالجة مخاطر اإلرهاق یؤثر على أداء السالمة العام في شركة مشغل الطائرات.



 2-5 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

  
  الروابط القائمة بین إجراءات ضمان السالمة وغیرها من عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ١-٥الشكل رقم 

  فیما یلي شروط االیكاو الخاصة بإجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق: 

  المرفق الثامن:
  إجراءات ضمان سالمة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق للقیام بما یلي:یضع المشغل ویستكمل    -٣

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

  التقاریر والتحقیقات عن األخطار؛  )١
  التقاریر والتدقیق والدراسات عن اإلرهاق؛  )٢
  عملیات االستعراض والدراسات عن اإلرهاق.  )٣

  الحصر: ولیستوفیر عملیة رسمیة إلدارة التغییرات التي تشمل ما یلي، على سبیل المثال   ب)
  تي قد تؤثر على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛تحید التغییرات في البیئة التشغیلیة ال  )١
  .النظر في األدوات المتاحة التي یمكن استخدامها الستكمال أو تحسین مستوى أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق قبل تنفیذ التغییرات  )٢

  الحصر: ولیستحسین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق باستمرار. ویشمل ذلك ما یلي، على سبیل المثال   ج)
إزالة و/أو تعدیل ضوابط المخاطر التي تنطوي على عواقب غیر مقصودة أو التي لم تعد الزمة بسبب التغییرات في البیئة   )١

  التشغیلیة أو التنظیمیة؛
  إجراء عملیات تقییم روتینیة للمرافق، والمعدات، والوثائق اإلجراءات؛  )٢
 ن أجل التخفیف من المخاطر الناشئة المرتبطة باإلرهاق.تحدید الحاجة إلى اعتماد عملیات وٕاجراءات جدیدة م  )٣

 نظام إدارة السالمة

 )الخامس الفصل( السالمة ضمان إجراءات
رصد أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 

إدارة التغیرات التنظیمیة والتشغیلیة 

التحسین المستمر 

 سیاساتال
 إجراءات معالجة المخاطر

 إجراءات التعزیز الوثائق

فریق العمل 
بالسالمة  المعني

 من اإلرهاق

 اإلرهاق معالجة مخاطرعناصر نظام 
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  أدناه خطوات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وسیرد بعده شرح تفصیلي لكل خطوة. ٢-٥یلخص الشكل رقم 

    إجراءات ضمان السالمة

      

 

 جمع واستعراض البیانات -١

  

١ 
معالجـــة مخـــاطر اإلرهـــاق إجـــراءات ضـــمان الســـالمة فـــي نظـــام 

تعتمــد علــى مصــادر المعلومــات الداخلیــة والخارجیــة للتحقــق مــن 
 أن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یؤتي الغرض منه.

      

 
تقیـــــــیم األداء العـــــــام لنظـــــــام معالجـــــــة  -٢

 مخاطر اإلرهاق

  

٢ 
فاعلیــة نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق مــن منطلــق أهــداف  تقیــیم

أهــداف  نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاقأداء الســالمة. فهــل بلــغ 
 ؟ وهل أوفى بالشروط التنظیمیة؟هالسالمة المحددة في سیاسات

      

 

 تحدید أخطار اإلرهاق الناشئة -٣

  

٣ 

هــل كشــفت االتجاهــات المستخلصــة مــن مؤشــرات األداء أخطــارا 
ناشــئة أو متغیــرة؟ (فــي حالــة اإلیجــاب تحــال إلــى إجــراءات تقیــیم 
الخطــــر وٕاعــــداد وتنفیــــذ الضـــــوابط والوســــائل المالئمــــة لتخفیـــــف 

 .)المخاطر

      

 

تحدیــــد التغیــــرات التــــي تقــــوض نظــــام  -٤
 معالجة مخاطر اإلرهاق

  

٤ 

استخدم إجراءات معالجة مخـاطر اإلرهـاق للوقـوف علـى أخطـار 
اإلرهــاق التــي یحتمــل أن تنشــأ مــن التغیــرات المســتجدة فــي البیئــة 

ذ یــوتنف وٕاعــدادقــم بتقیــیم الخطــر و التشــغیلیة أو البیئــة التنظیمیــة. 
 .المخاطرالضوابط ووسائل تخفیف 

      

 

تحسـین فاعلیــة نظــام معالجــة مخــاطر  -٥
 اإلرهاق

  

٥ 

استعرض فاعلیة جمیع مكونات نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق. 
 ال تغیر الضوابط الفعالةو واستعرض الضوابط ووسائل التخفیف. 

احذف الضوابط التي لم یعـد لهـا و عّدل الضوابط غیر الفعالة  بل
 داع.

      
      

    إجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق

  
  ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاقإجراءات     ٢-٥الشكل رقم 
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  إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   ٢- ٥

  جمع واستعراض البیانات ―الخطوة األولى     ١- ٢-٥
كلــي لنظــام دراســة األداء اللالســتفادة منهــا و الخطــوة األولــى هــي جمــع واســتعراض المعلومــات التــي تــوفرت مــن خــالل معالجــة مخــاطر اإلرهــاق، 

نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق  مـنمعالجة مخـاطر اإلرهـاق. وینبغـي إجـراء هـذه الدراسـة بمجموعـة مـن مؤشـرات أداء السـالمة تشـمل مؤشـرات 
نظـام إدارة السـالمة. وتشـمل مؤشـرات أداء السـالمة الخاصـة بنظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق، القیاسـات التـي أسـفرت عنهـا مـثال  مـنومؤشرات 

  إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق، ومنها ما یلي:
 عدد أیام المأموریات التي تجاوزت الحد األقصى المقرر في العملیات المشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •

 المقدمة طوعا ؛اإلرهاق  لبالغاتالعدد الشهري  •

 متوسط معدل بالغات طواقم الطیران عن إصابتهم باإلرهاق في رحلة بین زوج محدد من المدن؛ •

واقم العملیات فائقة المدى المشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق إلى عدد ط بالغات اإلرهاق المقدمة من أعضاءنسبة عدد  •
 العملیات بعیدة المدى المشمولة بالحدود القصوى المقررة ألوقات الطیران ومدد المأموریات؛ بشأن  المماثلة البالغات

 دورات التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ اإلقبال علىمدى  •

 على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛المقدم نتائج تقییم التدریب  •

 اإلرهاق؛ مستوى مشاركة أعضاء الطواقم في جمع البیانات عن •

 عدد مرات اإلرهاق الذي نشأ من عوامل تنظیمیة  وأسهم في وقوع حدث. •

  نص المرفق الثامن بالجزء األول من ملحق االیكاو السادس على استخالص مؤشرات أداء السالمة من دراسة ما یلي:
 بالغات وتحریات األخطار؛  -١
 التدقیق واالستقصاءات؛  -٢
  اإلرهاق. االستعراضات ودراسات  -٣

 بالغات وتحریات األخطار    -١

االتجاهــات الــواردة فــي التقــاریر الطوعیــة المقدمــة مــن أعضــاء طــواقم القیــادة وغیــرهم عــن حــاالت اإلرهــاق تقــدم صــورة قیمــة لمــدى فاعلیــة نظــام 
. ومــع ذلــك فــإن بالغــات اإلرهــاقمعالجــة مخــاطر اإلرهــاق. وتعــد أحــداث إرهــاق الطــواقم التــي مســت بالســالمة عــامال مســاهما أقــل شــیوعا مــن 

استعراض هذه األحداث بانتظام یلقـي الضـوء أیضـا علـى المجـاالت التـي تسـتحق التحسـین فـي وظـائف نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق. وهـذان 
  المصدران للمعلومات لهما قیمة تتفاوت حسب تفاوت أسالیب تحلیل دور اإلرهاق (انظر الفصل الرابع والمرفق أ).

 اتدقیق واالستقصاءالت    -٢

تـي توفر عملیات التدقیق واالستقصاء مقاییس لفاعلیة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق دونمـا حاجـة إلـى انتظـار ازدیـاد اإلرهـاق إلـى المسـتویات ال
  وهذه األحداث نادرة نسبیا). البالغاتضي إلى أحداث تمس بالسالمة (علما بأن تلك فأو ت تقدیم البالغاتتستدعي 
  :یلي  ملیات التدقیق على مدى اكتمال إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق وعلى مدى االلتزام بها، وتجیب نتائجها على أسئلة من قبیل ماوتركز ع

 هل تنفذ جمیع اإلدارات توصیات فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق؟ •

 العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق؟هل یستخدم أعضاء الطواقم استراتیجیات تخفیف اإلرهاق حسب توصیات فریق  •

 هل یمسك فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق الوثائق المقررة ألنشطته؟ •
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مة وتفید عملیات التدقیق في التقیـیم الـدوري لفاعلیـة نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق، ألنهـا تشـمل التـدقیق مـثال فـي مؤشـرات وأهـداف أداء السـال
  مخاطر اإلرهاق.لنظام معالجة الموضوعة 

هـا وحـدات إداریـة مـن شـركة المشـغل. أمـا تتولإذا داخلیـة  تظـل ولكنهـا قـدعملیات التدقیق ال یجریها فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق، 
رهاق. وهناك نوع التدقیق الخارجي الذي تجریه الهیئة التنظیمیة فهو یسفر عن معلومات مفیدة لرصد أداء السالمة في نظام معالجة مخاطر اإل

من التدقیق یجوز أن تجریه لجنة علمیة مسـتقلة تراجـع دوریـا أنشـطة فریـق العمـل المعنـي بالسـالمة مـن اإلرهـاق ونزاهتـه العلمیـة فـي اتخـاذ ن ثا
التطـورات العلمیـة  دوریـة عـن بمعلومـاتالقرارات. ویمكن أیضا أن تقوم لجنة التدقیق العلمیة بتزویـد فریـق العمـل المعنـي بالسـالمة مـن اإلرهـاق 

  الجدیدة المتعلقة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق.
، أما االستقصاءات فهي توفر معلومات عن فاعلیة نظام معالجة مخاطر اإلرهـاق. فهـي توثـق مـثال مـدى تـأثر أعضـاء الطـواقم بالمواعیـد والجـداول

ف) أو تتعقـبهم علـى مـدى وقـت معـین (نظـرة اسـتداللیة). وینبغـي أن تشـمل إما ألن استمارة االستقصاء تسألهم عن تجاربهم الحدیثة (نظرة إلى الخلـ
القیاســیة لإلرهـاق والنعـاس، والتـدابیر القیاسـیة لتوقیــت ونوعیـة النـوم (انظـر الفصــل  تقیـیممعتمــدة، مثـل مـوازین ال معـاییراالستقصـاءات لهـذا الغـرض 

فئة بكاملها ینبغي أن یكون معـدل المشـاركة فیهـا عالیـا (حبـذا لـو أكثـر مـن سـبعین فـي . ولكي تعتبر نتائج االستقصاءات ممثلة لل)أ) (الرابع والمرفق
  ")."إرهاق المشاركینبسبب المائة)، علما بأن معدل المشاركة یمیل إلى النقصان مع فرط تواتر االستقصاءات (

 االستعراضات ودراسات اإلرهاق    -٣

فــي أوقــات التغییــر، أي عنــدما یبــدأ مــثال تشــغیل فئــة جدیــدة مــن ال یــزال مالئمــا أداء الســالمة  للتأكــد مــن أناستعراضــات الســالمة عــادة  تجــرى
  عملیة مشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. علىعملیات الطیران، أو عند إدخال تغییر كبیر 

منیــة مختلفـة، أو تغییــر تسـهیالت اســتراحة یبـدأ االســتعراض بتحدیـد التغیــر الـذي اســتجد (مثـل تغییــر مكـان رحلــة جویـة إلــى قاعـدة فــي منطقـة ز 
راض الطاقم على متن الطائرة، أو إدخال تغییرات كبیرة على الرحلة الجویـة بكاملهـا، أو تغییـر معـدات الرحلـة الجویـة). وبعـد ذلـك یشـرع االسـتع

تغییــر األســالیب المقترحــة لتحدیــد  فــي تقیــیم مــدى مالءمــة وفاعلیــة أنشــطة التغییــر التــي تمــارس فــي ظــل نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق (مثــل
  أخطار اإلرهاق وتقییم المخاطر ووضع الضوابط ووسائل تخفیف اإلرهاق المقترحة وقیاس فاعلیة هذه األسالیب خالل تنفیذ التغییر).

قلق مشغل الطـائرات یتحرك عندما یوهذا الجزء أما دراسات اإلرهاق فهي جزء من إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، 
معلومات من مصادر خارجیة، منها خبـرات المشـغلین اآلخـرین ودراسـات قطـاع الطیـران أو  التماسمتعلقة باإلرهاق وتستحق  كبیرةعلى مسألة 

الخبــرة  الدولــة والدراســات العلمیــة. ویمكــن اللجــوء إلــى هــذه المصــادر وٕاشــراكها فــي دراســة الحــاالت عنــدما تكــون حجــج الســالمة المبنیــة علــى
والمعرفة محدودة لدى شركة المشغل. وتستخدم أساسا دراسات اإلرهاق في هذا السیاق لجمع المعلومـات عـن القضـایا الكبیـرة فـي نظـام معالجـة 

  مخاطر اإلرهاق، ال لتحدید أخطار محددة كامنة في اإلرهاق.

  تقییم أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ―الخطوة الثانیة     ٢- ٢-٥
من الخطوة الثانیة هو الثبت من صحة وفاعلیة الضوابط ووسائل تخفیف اإلرهاق (المرفق الثامن بـالجزء األول مـن الملحـق السـادس). الغرض 

  وتشمل هذه الخطوة تحلیل المعلومات التي جمعتها الخطوة األولى، وذلك للتحقق مما یلي:
 رهاق جار بلوغها؛إن جمیع أهداف أداء السالمة المحددة لنظام معالجة مخاطر اإل •

إن جمیع مؤشرات أداء السالمة المحددة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق ما زالت في النطاق المحتمل المعرف في إجراءات  •
 )؛٥-٤تقییم المخاطر (انظر القسم رقم 

 إن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یفي بأهداف السالمة المعرفة في سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •

 إن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یفي بجمیع الشروط التنظیمیة. •

وفیما یلي أمثلة على أهداف أداء السالمة التي یمكن استخدامها في إجراءات ضمان السـالمة فـي نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق والتـي تنـاظر 
  هذا الفصل).من  ٨-٥مؤشرات أداء السالمة المذكورة أعاله (وتوجد أمثلة إضافیة في القسم رقم 
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الحد األقصى لعدد أیام المأموریات المشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق ال یتجاوز الحدود المقررة في سیاسات نظام معالجة  •
 ى تقییم االتجاهات مرة كل ثالثة أشهر.ر مخاطر اإلرهاق. ویراجع هذا الحد األقصى بصفة شهریة بخوارزمیات حاسوبیة ویج

اإلرهاق الطوعیة ثابتا عند حد منخفض في كل  بالغاتبحلول الشهر الرابع بعد تشغیل أي عملیة جدیدة، ینبغي أن یكون عدد  •
شهر أو آخذا في االنخفاض الشدید في كل شهر (مع السماح بوقت ما ألعضاء الطواقم والموظفین اآلخرین المتأثرین باإلرهاق 

. وینبغي لفریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق أن یقدم تقریرا مكتوبا عن مرحلة التحقق من ریثما یتكیفون مع العملیة الجدیدة)
الطوعیة ووثائق التعدیالت التي أدخلت على  بالغات اإلرهاقالعملیة الجدیدة وفیه تحلیل لجمیع األحداث المتعلقة باإلرهاق و  سالمة

 الضوابط ووسائل تخفیف اإلرهاق.

 في المائة. ٢٥على من اإلرهاق  هامعدل شكاوى طاقم سیزدادوج محدد من المدن ما من رحلة بین ز  •

العملیات فائقة المدى المشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق ال تسفر عن شكاوى من اإلرهاق أكثر من شكاوى اإلرهاق الخاصة  •
 دد المأموریات.الطیران وم الحدود القصوى المقررة ألوقاتبالعملیات بعیدة المدى المشمولة ب

اجتماعات بالقدر المقرر في سیاسات نظام قد عقد فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق  سیكونفي الربع األخیر من السنة  •
معالجة مخاطر اإلرهاق، واحتفظ بوثائق جمیع أنشطته حسب المقرر في سیاسات التدقیق الداخلي والتدقیق الذي تجریه الهیئة 

 التنظیمیة.

استوفوا شروط التدریب السنوي المحددة  توزیع المأموریات قدوٕاعداد قوائم التشغیل الموظفین المسؤولین عن تصمیم جداول  جمیع •
 في إجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.

 لة).مخاطر اإلرهاق (انظر الفصل السادس لالطالع على األمث ةجمعالفي مجال قیاس فاعلیة برامج التدریب والتثقیف  •

 مستویات الغیاب كل ربع سنة أقل من المتوقع لكل عملیة مشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. •

عندما ال تستوفى أهداف أداء السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، أو عندما تنخفض مؤشرات أداء السالمة عن المستوى المقبول، فهـذا 
 یعني أن الضوابط ووسائل تخفیف اإلرهاق قد تحتاج إلى التعدیل وینبغي أن تمـر مـن جدیـد بـالخطوة الثانیـة أو مـا بعـدها مـن إجـراءات معالجـة

). وینبغي للهیئـة التنظیمیـة أن تطالـب المشـغل بإبالغهـا عنـدما تصـل قـیم المؤشـرات المعنیـة إلـى القـیم ٢-٤اإلرهاق (انظر الشكل رقم  مخاطر
  المقررة. ویمكن للهیئة التنظیمیة عندئذ أن تقّیم طریقة تصرف المشغل لحل المشكلة وأن ترصد ما یحرزه من تقدم.

ل عن معلومات إضافیة من خارج شركته (بتمحیص دراسات اإلرهاق مـثال). وقـد یضـطر إلـى أن یراجـع قد یكون من الصواب أن یبحث المشغ
ظر مدى التزام أعضاء الطواقم واإلدارات األخرى بتوصیات فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق. وقد یكون من الضروري أحیانا إعادة الن

  رهاق للوقوف على سبب فشل نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في تحقیق الغرض منه.في أعمال فریق العمل المعني بالسالمة من اإل
ویـدل علـى أن نسـبة الطیـارین  .١قیاس مدى فاعلیـة نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق لشـركة طیـران نیوزیلنـدا عبـر السـنین ٣-٥ویبین الشكل رقم 

 ١٩٩٣الــذین أبلغــوا عــن اإلرهــاق فــي مأموریــاتهم مــرة فــي كــل أســبوع علــى األقــل قــد تناقصــت بعــد إجــراء سلســلة مــن االستقصــاءات بــین عــام 
  .٢٠٠٦ وعام

    

                                                                 
  .كتور دیفید باولدبإذن ال ٣-٥الشكل رقم  نانشر   ١
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  تناقص اإلبالغ عن إرهاق أعضاء الطواقم عبر االستقصاءات المتعاقبة    ٣-٥الشكل رقم 
  التي أجرتها شركة طیران نیوزیلندا

  تحدید أخطار اإلرهاق الناشئة ―الخطوة الثالثة     ٣-٢-٥
تحلیل االتجاهات في مؤشرات أداء السالمة قد یبین نشوء أخطار لإلرهاق لم تكشفها من قبل إجـراءات معالجـة مخـاطر اإلرهـاق. مثـل ذلـك أن 
التغییرات التي تستجد على جزء واحد من الشركة قد تزید عبء العمل ومخاطر اإلرهاق على جزء آخر من الشركة. ولذلك فإن تحدیـد مخـاطر 

ناشــئة یمثــل وظیفــة مهمــة مــن وظــائف إجــراءات أداء الســالمة فــي نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق لهــا أفــق تنظیمــي أشــمل مــن أفــق اإلرهــاق ال
ي إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق. وكل مخاطر جدیدة لإلرهاق أو كل تولیفة من المخاطر القائمة لم تعد الضـوابط الحالیـة فعالـة معهـا، ینبغـ

ل المعني بالسالمة من اإلرهاق لیقیمها ویعالجها فـي إطـار إجـراءات معالجـة مخـاطر اإلرهـاق (تقیـیم المخـاطر، وٕاعـداد أن تحال إلى فریق العم
  ).وطأتهاوتنفیذ ضوابط فعالة لها ووسائل فعالة لتخفیف 

  تحدید التغیرات التي تقوض نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ―الخطوة الرابعة     ٤-٢-٥
مثـل تعتبر التغیرات جزءا طبیعیا من تشغیل عملیات الطیران ألننا نعیش في بیئة دائبة الحركة. وقد تكون التغیرات ناجمة عن عوامل خارجیة (

الشــروط التنظیمیــة الجدیــدة، أو تغیــرات فــي احتیاجــات األمــن، أو تغیــرات فــي مراقبــة الحركــة الجویــة) أو عــن عوامــل داخلیــة (مثــل التغیــرات 
اریة، أو فتح طرق جویة جدیدة، أو استخدام طائرات أو معدات أو إجراءات جدیدة). وقد تقترن التغیرات بأخطار جدیدة مسببة لإلرهاق في اإلد

. ولــذلك تهــدف هــذه الموضــوعة مــن قبــلأي عملیــة وتحتــاج إلــى المعالجــة. وقــد تقلــل التغیــرات مــن فاعلیــة الضــوابط ووســائل تخفیــف اإلرهــاق 
  ة من إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق إلى كشف األخطار المستجدة التي تصاحب التغییر.الخطوة الرابع

وقــد نــص المرفــق الثــامن بــالجزء األول مــن ملحــق االیكــاو الســادس علــى أن یكــون لــدى مشــغل الطــائرات إجــراءات لضــمان الســالمة فــي نظــام 
  إلدارة التغییرات. ویجب أن تشمل هذه اإلجراءات ما یلي (على سبیل المثال ال الحصر):معالجة مخاطر اإلرهاق توفر منهجیة رسمیة 

 تحدید ما في البیئة التشغیلیة من تغییرات قد تقوض نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  -١
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  تحدید ما في مؤسسة المشغل من تغییرات قد تقوض نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛  -٢
 المتاحة للحفاظ على أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق أو لتحسینه، قبل تنفیذ التغییرات.النظر في الوسائل   -٣

. ٢التغییـرات الكبیــرة فـي شـركة الطیــران مـن جـراءویقصـد بـإدارة التغییـرات وضــع اسـتراتیجیة تحـدد وتعـالج اســتباقیا المخـاطر التـي تهـدد الســالمة 
  طوات التالیة:وعند التخطیط إلدخال التغییرات یمكن اتباع الخ

على أخطار اإلرهاق وتقییم المخاطر المرتبطة بها، واقتراح الضوابط ووسائل  معالجة مخاطر اإلرهاق للتعرف استخدام إجراءات •
 التخفیف.

  الحصول على رأي إداري سلیم و/أو على قرار من الهیئة التنظیمیة بأن مستوى المخاطر المتبقیة مقبول. •
ینبغي اتباع إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق لتقدیم آراء دوریة إلى اإلدارة  طوال مدة تنفیذ التغییرات، •

على موافقة مؤقتة لطیران الرحالت فائقة مثال الحصول ، و الوسطى بشأن مدى نجاح نظام معالجة مخاطر في ظل الظروف الجدیدة
ممارسة رصد إضافي لمدى إرهاق أعضاء الطواقم وٕاجراء تقییم أكثر تكرارا المدى في طریق جوي جدید، واغتنام هذه المدة المؤقتة ل

مسؤولیات فریق  جزء منتوثیق العالقة بین استراتیجیة إدارة التغییرات وبین معالجة اإلرهاق یعد ألهداف ومؤشرات أداء السالمة. و 
 العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق.

یـرات أیضـا فـي داخـل نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق، مثلمـا یحـدث عنـدما تصـبح عملیـات جدیـدة مشـمولة وقد تستلزم تغییرات بیئة التشغیل تغی
ما تدخل تسویات على برامج التدریب، الخ. وینبغي لفریـق العمـل دبنظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وعندما تجمع فئات مختلفة من البیانات، وعن

  یحصل على الموافقة علیها من اإلدارة المختصة.أن تغییرات و المعني بالسالمة من اإلرهاق أن یقترح هذه ال

  تحسین فاعلیة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ―الخطوة الخامسة     ٥-٢-٥
مــع احتیاجــات التشــغیل هــذا النظــام إن التقیــیم المســتمر باســتخدام إجــراءات ضــمان الســالمة فــي نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق یتــیح تكییــف 

ویتیح أیضا تحسین معالجة مخاطر اإلرهاق تحسینا مستمرا. وخالل هذا التقییم ینبغـي تحدیـد الضـوابط التـي قـد تسـفر عـن عواقـب المتغیرة، بل 
  ك:غیر مقصودة أو التي لم تعد تجدي بعد تغییر البیئة التشغیلیة أو البیئة التنظیمیة، ثم تعدیلها أو إلغاؤها. وفیما یلي مثاالن على ذل

 تیني للمباني والمعدات والوثائق واإلجراءات؛التقییم الرو   -١

 تحدید الحاجة إلى إدخال عملیات واجراءات جدیدة لتخفیف مخاطر اإلرهاق الناشئة.  -٢

ومــن المهــم توثیــق التغییــرات التــي یــدخلها فریــق العمــل المعنــي بالســالمة مــن اإلرهــاق علــى نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق، وذلــك لعــرض هــذا 
  تدقیق الداخلي والتدقیق الذي تمارسه الهیئة التنظیمیة.التوثیق على ال

  توزیع مسؤولیة إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   ٣-٥
ــا لممارســة المراقبــة الفعالــة علــى تشــغیل نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق وفحــص أعمالــه المرتبطــة بنظــام إدارة الســالمة، ینبغــي أن تظــل  توخی

مرتبطة ارتباطا وثیقا بأعمال فریق العمل المعني بالسـالمة مـن اإلرهـاق، ولكـن مـع درجـة مـن االسـتقالل عـن هـذا  هن السالمة فیإجراءات ضما
مثــاال علــى كیفیــة توزیــع مســؤولیة  ٤-٥بتــدقیق  أدائــه بنفســه. ویبــین الشــكل رقــم هــذا الفریــق الفریــق. والقصــد مــن هــذه االســتقاللیة تفــادي قیــام 

  سالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في شركة طیران كبیرة.إجراءات ضمان ال

                                                                 
 ).Doc 9859(یكاو إدارة السالمة الصادر عن اال دلیل  ٢
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  مثال لتوزیع مسؤولیة إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ٤-٥الشكل رقم 

  في قسم عملیات الطیران في شركة طیران كبیرة

أن فریــق العمــل المعنــي بالســالمة مــن اإلرهــاق مســاءل أمــام فریــق ســالمة عملیــات الطیــران. و فریــق ســالمة عملیــات الطیــران أعــاله المثــال یتبــین مــن 
شـركات الطیـران الكبیـرة أكثـر مـن  تنشئ. (قد التبعیةتدل األسهم العریضة على خطوط  ٤- ٥مة الرئاسي. وفي الشكل رقم مساءل بدوره أمام فریق السال

مثــل قسـم عملیــات الطیـران وقســم الصــیانة  ،نظـام لمعالجــة مخـاطر اإلرهــاق وأكثـر مــن فریــق عمـل للســالمة مـن اإلرهــاق لیعنــى كـل منهــا بأقسـام مختلفــة
  یعان فیدالن على اتجاهات تدفق المعلومات.األرضیة وقسم الخدمات التي تقدم على متن الطائرات.) أما السهمان الرف الخدماتوقسم 

وتسند المسؤولیة األولى عن إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهـاق إلـى شـخص أو فریـق مكلـف بضـمان الجـودة ومسـاءل 
  أمام فریق السالمة الرئاسي ومسؤول عما یلي أیضا:

 رهاق؛ضبط االتصال الوثیق بفریق العمل المعني بالسالمة من اإل •

  تقدیم التوصیات حسب االقتضاء إلى فریق سالمة عملیات الطیران لتحسین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
 تقدیم التوصیات حسب االقتضاء إلى فریق سالمة الصیانة لتحسین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •

 عالجة مخاطر اإلرهاق؛األرضیة لتحسین نظام م الخدماتتقدیم التوصیات حسب االقتضاء إلى فریق سالمة  •

 تقدیم التوصیات حسب االقتضاء إلى فریق سالمة خدمات متن الطائرات لتحسین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •

Quality
Assurance Team

Executive 
Safety Team

Safety Team
Flight Operations

Fatigue Safety
Action Group

فریق السالمة 
 الرئاسي

 فریق سالمة 
 عملیات الطیران

 فریق العمل المعني
 بالسالمة من اإلرهاق

 فریق ضمان الجودة 



 10-5 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

 التي تقوض نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.البیئتین التنظیمیة والتشغیلیة رصد تغیرات  •

المة فــي نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق إلــى شــخص ال إلــى فریــق. د تســند مســؤولیة إجــراءات ضــمان الســفــق فــي شــركات الطیــران األصــغرأمــا 
یختص هـذا الشـخص أیضـا بمسـؤولیات أخـرى مثـل ضـمان الجـودة. ویمكـن أن یتـولى فریـق واحـد مسـؤولیة عملیـات الطیـران وخـدمات مـتن  وقد

  الصیانة.خدمات األرضیة و  والخدمات اتالطائر 

  اإلرهاق بین إجراءات ضمان السالمة وٕاجراءات معالجة مخاطر  العالقةأمثلة على    ٤-٥
  في إطار نظام معالجة مخاطر

بـین إجـراءات معالجـة مخـاطر اإلرهـاق وٕاجـراءات ضـمان السـالمة فـي إطـار نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق.  العالقـة ٥-٥یلخص الشـكل رقـم 
طر اإلرهــاق، وتعمــالن بطریقــة حركیــة للتجــاوب مــع المعلومــات والبیانــات هاتــان المجموعتــان مــن اإلجــراءات معــا "محــرك" نظــام معالجــة مخــاو 

  المجمعة، وكل منهما تتجاوب مع تغیرات األخرى.
وتوضــح األمثلــة التالیــة بعــض إجــراءات ضــمان الســالمة فــي نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق، وتصــف الطــرق المحــددة لتفاعلهــا مــع إجــراءات 

  معالجة مخاطر اإلرهاق.
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 إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق
 

 إجراءات ضمان السالمة

       
تحدید العملیات المشمولة بإجراءات  -١ 

 معالجة مخاطر اإلرهاق
 البیانات واستعراضجمع  -١   

 

       

 
  جمع وتحلیل البیانات -٢

 
 

تقدیر األداء العام لنظام معالجة  -٢
 مخاطر اإلرهاق

 

       

 
 تحدید أخطار اإلرهاق الناشئة -٣    تحدید األخطار -٣

 

 
    

  

 
    السالمةالتي تقوض تقییم المخاطر  -٤

تحدید التغیرات التي تقوض نظام  -٤
 معالجة مخاطر اإلرهاق

 

 
    

  

اختیار وتنفیذ الضوابط ووسائل  -أ ٥ 
  التخفیف

 وضع مؤشرات ألداء السالمة  -ب ٥

   
تحسین فاعلیة نظام معالجة مخاطر  -٥

 اإلرهاق

 

       

 
 فاعلیة وسائل تخیف اإلرهاق رصد -٦

     

      فعالة  غیر فعالة 

       

 بین إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق وٕاجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق العالقة    ٥-٥الشكل رقم 

  

   

 لیس جیدا



 12-5 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

  

 المثال األول
تجاوز بارامترات  —مؤشر أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   

   وضع القوائم 

      
 

 جمع واستعراض المعلومات -١
  

١ 
 ١٣جمع وتقییم التجاوزات الشهریة لحدود المأموریات المقرر لها 

 ساعة.
      
 

تقییم األداء العام لنظام معالجة  -٢
 مخاطر اإلرهاق

  

٢ 
االستعراضات الشهریة التي أجراها فریق العمل المعني بالسالمة من 

 ساعة أخذت في ١٣اإلرهاق بینت أن المأموریات التي تجاوزت مدتها 
 .٧٤٧ - االزدیاد على مدى ثالثة أشهر في عملیات الطائرات بوینج

      
 

 تحدید أخطار اإلرهاق الناشئة  -٣
  

٣ 
التحلیل اإلضافي أثبت أن معظم التجاوزات كانت في مطار تجمیع 

 .وتوزیع واحد تكرر فیه نقل طواقم قیادة إلى مطارات عملها
      
 

نظام  تحدید التغیرات التي تقوض -٤
 معالجة مخاطر اإلرهاق

  

٤ 

التغیر في استراتیجیة التسویق جعل العدد الكلي لرحالت الطائرات 
زداد بصورة االوافدة إلى مطار التجمیع والمغادرة  منه  ٧٤٧ - بوینج

  ثابتة لمدة ستة أشهر.
ویوصي فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق بزیادة العدد 

 .والتوزیع التجمیعاألساسي للطاقم في مطار 
      
تحسین فاعلیة نظام معالجة مخاطر  -٥ 

 اإلرهاق

  
٥ 

تم تحسین إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق. ویجري جمع بیانات شهریة 
 وتحلیلها لرصد عدد رحالت الطیران المغادرة من جمیع قواعد الطواقم.

    

  المثال األول –معالجة مخاطر اإلرهاق إجراءات ضمان السالمة في نظام     ٦-٥الشكل رقم 

قیـیم المخـاطر (الخطـوة الرابعـة مـن إجـراءات معالجـة ت بعـدقد قـرر   كان فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق  ٦- ٥في المثال الوارد في الشكل رقم 
. ٧٤٧ - فـي األسـبوع علـى الطـائرات بـوینج تجاوز هذه المـدة علـى مـأموریتین ساعة، وأال تزید حاالت ١٣أال تزید مدة المأموریة على  اإلرهاق)مخاطر 

 ٧٤٧- جمیـع رحـالت الطـائرات بـوینج فـيوعلـى الطبیعـة التشـغیل جـداول یة عـن حـاالت تجـاوز هـذه المـدة فـي ثم جمع هذا الفریق وحلل البیانـات الشـهر 
  .االتجاه نحو التجاوز قد ازداد طوال ثالثة أشهر متتابعةالوافدة إلى مطار التجمیع والتوزیع والمغادرة منه. وتبین له أن 

قـرارات القائـد عـن مؤشـر ألداء السـالمة فـي نظـام معالجـة  متابعـة تمثـاال بخصـوص الطیـران قصـیر المـدى. وهنـا أسـفر  ٧- ٥ویتضمن الشكل رقـم 
  .عملیة الطیران حسب تقدیر قائد الطائرة المعني ن معظم اللوائح الحكومیة تسمح بزیادة مدد مأموریات الطیران في یومأل ،مخاطر اإلرهاق

د) أن تطبـق الحـدود  ٢-٤وفي هذا المثـال، قـرر فریـق العمـل المعنـي بالسـالمة مـن اإلرهـاق بعـد أن أجـرى تقیـیم المخـاطر (انظـر الجـدول رقـم 
  الدنیا التالیة على الرحالت الجویة قصیرة المدى:

  في المائة على األقل من مدد المأموریات على مدى شهرین؛ ٢٥استخدم قائد الطائرة تقدیره الشخصي في  — الممكن تحملهالنطاق غیر  •
في المائة من مدد المأموریات  ٢٥في المائة و ١٠استخدم قائد الطائرة تقدیره الشخصي في ما یتراوح بین  — الممكن تحملهالنطاق  •

 على مدى شهرین؛

  في المائة من مدد المأموریات على مدى شهرین. ١٠د الطائرة تقدیره الشخصي في أقل من استخدم قائ —النطاق المقبول  •
  باإلضافة إلى ذلك یجب تسجیل كل تأخیر یتجاوز ساعتین وعرضه على فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق.
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 المثال الثاني

استخدام التقدیر  –مؤشر األداء لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق   
   الشخصي لقائد الطائرة

      
 

 جمع واستعراض المعلومات -١
  

التقدیر الشخصي لقائد الطائرة مسجل في سجل العملیات ویحلل  ١
 شهریا.

      
 

تقیـــــــیم األداء العـــــــام لنظـــــــام معالجـــــــة  -٢
 مخاطر اإلرهاق

  

٢ 

قـــادة طـــائرات الـــرحالت الجویـــة قصـــیرة المـــدى المغـــادرة  اســـتخدم
" المرفــــــوضوالعائـــــدة یومیــــــا تقـــــدیرهم الشخصــــــي فـــــي النطــــــاق "

فـــي المائـــة األقـــل مـــن الـــرحالت) علـــى مـــدى ثالثـــة أشـــهر  ٢٥(
دقیقـــة أكثـــر مـــن االحتیـــاطي  ٣٠متعاقبـــة وكـــان معـــدل التـــأخیر 

 دقیقة. ٤٠المقرر لجمیع الرحالت وهو 
      
 

 أخطار اإلرهاق الناشئة  تحدید ٣

  

٣ 

معوقات ناشـئة األسباب األساسیة أن تبین من التحلیل اإلضافي 
تــــأخر أثنــــاء الطریــــق و مرحلــــة مراقبــــة الحركــــة الجویــــة فــــي  مــــن

خدمات المناولة األرضیة وال سیما ألمتعة  الركاب الذین وصـلوا 
  متأخرین إلى بوابات المغادرة.
األرضـیة.  الخـدماتوقسم التشغیل تم إبالغ قسم تخطیط جداول 

 من قبل. هذین القسمین ولم تكن هذه المسألة قد نمت إلى علم
      
تحدیــــد التغیــــرات التــــي تقــــوض نظــــام  -٤ 

 معالجة مخاطر اإلرهاق
  

 غیر منطبق. ٤

      
 

تحسـین فاعلیــة نظــام معالجــة مخــاطر  -٥
 اإلرهاق

  

٥ 

تخطـــیط الجـــداول والمالحـــة الجویـــة حـــددت طریقـــا جویـــا  خدمـــة
مختلفـــا أســــفر عــــن وفــــر فـــي الوقــــود. وتتفــــاوض إدارة العملیــــات 

علـــى خـــدمات المناولـــة لالتفـــاق معـــه  أحـــد وكـــالءاألرضـــیة مـــع 
. الركــابســتقلل أوقــات التحویــل وتحســن مســتویات رضــا  جدیــدة 

قـادة وتم تقلـیص متوسـط مـدد المأموریـات وعـاد معـدل اسـتخدام ال
 لتقدیرهم الشخصي إلى النطاق المقبول.

    

  المثال الثاني –إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق     ٧-٥الشكل رقم 

ویـدونها فـي سـجل الكترونـي. ویتـولى فریـق العمـل المعنـي  ةالشخصـی همعلین لدیها نظام إلدارة الطاقم یجمع المعلومات عن قراراتغشركات المش
بالسالمة من اإلرهاق تحلیل هذه المعلومات بصفة شهریة لیتحقق من أن الرحالت التي أنشأتها برمجیـة الجدولـة تشـغل بطریقـة واقعیـة فـي ظـل 

یـات) مـع التمییـز بـین الـرحالت العادیـة المنتظمـة ترتیـب تتـابع المأمور حسـب تصنیف هذه المعلومات لكل رحلـة ( ظروف التشغیل العادیة. ویتم
مثل الخطوط الشهریة) وبـین الـرحالت المؤقتـة التـي تـدرج فـي الجـدول علـى سـبیل التنویـع أو حسـب تـوافر  ،الجدول في(التي تتكرر عدة مرات 

لمــؤهالت للوقـوف مـثال علـى مـا إذا كــان أعضـاء الطـواقم فـي قاعـدة معینـة. ویــتم تحلیـل هـذه البیانـات أیضـا حســب رتبـة عضـو الطـاقم والفئـة وا
  أعضاء الطواقم ذوو األقدمیة یتالفون الرحالت التي یكثر فیها استخدام التقدیر الشخصي).

) یخص مشغل طائرات یستخدم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق فیه حدود قصوى لتخطـیط الجـداول دون تجـاوز ٨-٥والمثال التالي (الشكل رقم 
ة المقــررة مــن واقــع تقیــیم المخــاطر وبموافقــة الهیئــة التنظیمیــة. وفــي هــذا المثــال كانــت القیمــة القصــوى المقــررة فــي نظــام نطــاق الحــدود الخارجیــ

  معالجة مخاطر اإلرهاق لمدة المأموریة المجدولة موضع تجاوز عدة مرات في یوم معین وفي قاعدة معینة للطاقم.

   



 14-5 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

 المثال الثالث
تجاوزات حدود  —مخاطر اإلرهاق  مؤشر األداء لنظام معالجة  

   اإلرهاق  مدد المأموریات المجدولة والمقررة في نظام معالجة مخاطر

      
 

 جمع واستعراض البیانات -١

  

١ 

فریق نظام إدارة السالمة المسؤول عن إجراءات ضمان السـالمة 
فــي نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق الحــظ تجــاوزات متعــددة فــي 

جــداول الیــوم معــین وموقــع معــین لحــدود المأموریــات المقــررة فــي 
 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.الموضوعة بموجب 

      
 

تقیـــــــیم األداء العـــــــام لنظـــــــام معالجـــــــة  -٢
 اإلرهاق مخاطر

  
٢ 

طلب فریق نظام إدارة السالمة من فریق العمل المعني بالسـالمة 
مـــن اإلرهـــاق أن یقـــوم بـــالتحقیق وســـماع أقـــوال المـــوظفین الـــذین 

 كانوا یعملون في ذلك الیوم.
      
 

 تحدید أخطار اإلرهاق الناشئة  -٣

  

٣ 

  تبین أن األسباب هي:
 مشاكل تقنیة في الطائرة في ذلك المكان؛ •

عجز مؤقت في عدد أعضاء طاقم القیادة االحتیاطیین  •
 نتیجة لكثرة المرض؛

نقص في الموظفین الحاضرین في الخدمة في إدارة جداول  •
 الطواقم الضطرارهم إلى حضور اجتماع  عقدته اإلدارة؛

غیاب أي خطة احتیاطیة لتدبیر الموقف في حالة فرط  •
 عبء العمل على موظفي جداول الطواقم.

      
تحدیــــد التغیــــرات التــــي تقــــوض نظــــام  -٤ 

 معالجة مخاطر اإلرهاق
  

 غیر منطبق. ٤

      
 

تحسـین فاعلیــة نظــام معالجــة مخــاطر  -٥
 اإلرهاق

  

٥ 

یعــــاد النظــــر فــــي عــــدد مــــوظفي إدارة جــــداول الطــــواقم لزیادتــــه، 
  وتوضع خطة احتیاطیة وتنفذ لتصریف عبء العمل المفرط.

تســـــتمر الـــــرحالت مهمـــــا كـــــان الطقـــــس الشـــــتوي مســـــببا  وبـــــذلك
 للمرض، فتتحقق مكاسب السالمة والمكاسب المالیة.

    

  المثال الثالث - إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ٨-٥رقم الشكل 
، ویضــاف هــذا التقریــر إلــى وثــائق نظــام تجــاوز لمــدد المأموریــات المجدولــة كــلعــن  ینبغــي تقــدیم تقریــر إلــى فریــق العمــل المعنــي بالســالمة مــن اإلرهــاق

. هــذا فضــال عــن أن إجــراءات ضــمان الســالمة فــي نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق تــنص علــى التنظیمیــةمعالجــة مخــاطر اإلرهــاق لتــدقق فیــه الهیئــة 
تـولى فریـق نظـام إدارة السـالمة االضـطالع بوظـائف  وفـي المثـال أعـاله حسب االقتضـاء. التحقیق في أسباب التجاوزات واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة 

ضمان السالمة فـي نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق مـن منطلـق وظائفـه األوسـع فـي مجـال ضـمان السـالمة بموجـب نظـام إدارة السـالمة. وكـان الغـرض 
عواقـب غیـر متعمـدة فـي معالجـة المخـاطر عمومـا، وأن فریـق العمـل  عـن أن معالجـة مخـاطر اإلرهـاق لـن تسـفرمن تكلیفه بهـذه المهمـة االطمئنـان إلـى 

  .للموارد بین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ونظام إدارة السالمة امالئم اإجراءاته بنفسه، وأن هناك توزیع یدققالمعني بالسالمة من اإلرهاق لن 
بوصــفه مســؤوال عــن إجــراءات ضــمان الســالمة فــي نظــام  –المة فــي ذلــك المثــال كشــف االســتعراض الشــهري الــذي أجــراه فریــق نظــام إدارة الســ

عن حدوث سلسلة من التجـاوزات فـي نفـس الیـوم وفـي نفـس المكـان. فأبلغهـا إلـى فریـق العمـل المعنـي بالسـالمة مـن  –معالجة مخاطر اإلرهاق 
وطلـب منـه أن یسـمع أقـوال المـوظفین  ،ذلـك الیـومتوزیـع الطـواقم فـي قـوائم اإلرهاق، وقام هـذا األخیـر باالتصـال بالمـدیر األوسـط المسـؤول عـن 
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حاضــرین فــي ذلــك الیــوم. وأظهــر التحــري سلســلة مــن المشــاكل حــدثت فــي ذلــك الیــوم بالــذات وأســفرت فــي مجموعهــا عــن حصــیلة لــذین كــانوا ا
مـرة أخـرى. ومـع ذلـك تـم تحسـین التجاوزات المتعددة للحدود المقـررة فـي جـدول المأموریـة. وال یـرجح أن تحـدث نفـس هـذه التولیفـة مـن المشـاكل 

قم كلمــــا ازداد علیهـــا فجــــأة  حســــن إدارة مكتـــب جــــداول الطـــواتعـــن طریــــق سلســـلة مــــن التـــدابیر التـــي فاعلیـــة نظـــام معالجــــة مخـــاطر اإلرهــــاق 
  العمل. عبء

  في ما یلي:عند إجراء التحلیل الشهري لتجاوزات حدود المأموریات المقررة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یمكن النظر 
 العدد الكلي لتجاوزات النطاق األول والنطاق الثاني؛ •

  بالتجاوزات؛ الشركة المعني جزء •
  األسباب والظروف المخففة؛ •
 تقدیم التقاریر عن التجاوزات.التأخر في أنماط  •

بالتشــاور مــع الفریــق المســؤول عــن الموصــى بهــا، وذلــك وسـائل التخفیــف فریـق العمــل المعنــي بالســالمة مــن اإلرهــاق مســؤول عــن إعــداد وتنفیــذ 
  إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.

لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق: شفرة مدمجة فـي الموضوعة مثاال على استخدام نوع آخر من مؤشرات أداء السالمة  ٩-٥ویضرب الشكل رقم 
عضو الطاقم من الحد األقصى المسموح بـه لسـاعات الطیـران الشـهریة. ولـو تـم ضـبط الشـفرة علـى أقـل مـن  اقتراب موعدبرمجیة الجدولة تبین 

حدود ساعات الطیـران المقـررة فـي سیاسـات نظـام معالجـة مخـاطر اإلرهـاق فعندئـذ سـتتیح البرمجیـة فاصـال احتیاطیـا یسـمح بشـيء مـن المرونـة 
  الواقع مستوى تنبیه. ویقلل من مخاطر التجاوزات. وهذا الضبط یشكل في

رب یقوم فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهـاق بتحلیـل شـهري لعـدد مـرات التنبیـه الـذي أطلقتـه الشـفرة، ألنـه یـدل علـى عـدد المـرات التـي اقتـ
تنبیـه مـن الشـفرة یـدل فیها عضو الطاقم من تجاوز ساعات الطیران الشهریة القصوى وأین حـدث هـذا االقتـراب. واالتجـاه المتزایـد فـي انطـالق ال

علــى زیــادة عــبء العمــل علــى أعضــاء الطــواقم، وقــد یكــون ســبب هــذه الزیــادة كثــرة رحــالت الطیــران المقــررة فــي الجــداول، أو قلــة عــدد أعضــاء 
ــا ویتطلــب إجــراءات  الطــواقم الجــاهزین لقیادتهــا، أو كلیهمــا. وینبغــي أیضــا إجــراء التحلیــل بصــفة موســمیة لتحدیــد مــا إذا كــان ذلــك الــنمط دوری

  عالجیة قصیرة األجل أو أنه اتجاه متزاید في حد ذاته ویتطلب إجراءات عالجیة طویلة األجل.
ت فــي المثــال الرابــع، أظهــر التحلیــل الــذي أجــراه فریــق العمــل المعنــي بالســالمة مــن اإلرهــاق أن ســاعات الطیــران المعتزمــة والحقیقیــة التــي أطلقــ

  في شهر یولیو عما كانت علیه في شهر یونیو بخصوص طیارین في قاعدة طاقم معینة.شفرة البرمجیة قد ازدادت تنبیهات من 
من الممكن دمج مجموعة مختلفة مـن الشـفرات فـي برمجیـة الجدولـة لتعقـب اقتـراب مختلـف بـارامترات الجدولـة مـن الحـدود القصـوى  -مالحظة.

ت إلــى فئــات، حســب طــرز األســاطیل مــثال، أو رتــب أعضــاء الموضــوعة بموجــب نظــام معالجــة مخــاطر اإلرهــاق. ویمكــن فصــل هــذه الشــفرا
  الطاقم، كما یمكن تحلیلها بطرق مختلفة تشمل ما یلي: أماكن قادةعالطواقم، أو 

 عدد المرات التي أطلقت فیها الشفرات تنبیهات للرحالت الحقیقیة ال الرحالت المعتزمة في الجداول؛ •

اقتربت أكثر من غیرها من الحدود القصوى، وفي أي جزء من عملیة الطیران  تحدید مدد المأموریات أو أوقات الطیران التي •
  یرجح على األكثر تجاوز هذه الحدود؛

  االتجاهات المستخلصة من عدد مرات انطالق التنبیه من الشفرة الشهر تلو الشهر؛ •
تساب دورة كاملة من التغیرات شهرا األخیرة الح ١٣شهرا (بإعادة حساب كل شهر لمدة  ١٣االتجاهات المستخلصة على مدى  •

  الموسمیة)؛
 حسب رتبة عضو الطاقم. ،االتجاهات طویلة األجل، مثل االتجاهات الخاصة بكل ثالث سنوات •
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 المثال الرابع
شفرة تعقب ازدیاد  –مؤشر أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   

 عدد ساعات الطیران الشهریة
  

      
 

 المعلومات جمع واستعراض -١

  

١ 
الشفرة (الخاصة بالرحالت المجدولة والرحالت الحقیقیة) أطلقت 

تنبیهات لطیاري قاعدة الطاقم (أ) لمرات أكثر في شهر یولیو عن 
 شهر یونیو.

      
تقییم األداء العام لنظام معالجة  -٢ 

 مخاطر اإلرهاق

  
٢ 

تنبیهات الشفرة تتعلق باالقتراب من الحد األقصى لساعات 
 یوما متتابعا. ٢٨ساعة طیران في  ١٠٠الطیران وهو 

      
 

 تحدید أخطار اإلرهاق الناشئة  -٣

  

٣ 

رین الجاهزین في قاعدة التحلیل اإلضافي أثبت أن عدد الطیا
منهم  اقم (أ) كان ثابتا في الثالثة أشهر األخیرة. لكن كثیراالط

اقم (ب) لیحلوا محل لون بصورة متزایدة إلى قاعدة الطكانوا یحا
 طیارین غائبین.

      
تحدید التغیرات التي تقوض نظام  -٤ 

 معالجة مخاطر اإلرهاق

  
 غیر منطبق. ٤

      
 

تحسین فاعلیة نظام معالجة مخاطر  -٥
 اإلرهاق

  

٥ 

قاعدة الطاقم (ج) إلي قائمة طیاري القاعدة  إضافة طیارین من
  (ب) لسد النقص فیها. 

اقم (أ) الذین یشغلون رحالت جویة لحساب قاعدة طیارو قاعدة الط
الطاقم (ب) یقتصرون على تشغیل الرحالت الجویة األقصر حتى 

  ال یحدث إفراط في مجموع ساعات طیرانهم. 
أطلقته الشفرة  في شهر أغسطس انخفض عدد مرات التنبیه الذي

(أ).   قماوریات المجدولة لطیاري قاعدة الطمأمالبخصوص 
تحلیل الحق أن هذا التغییر قلل من استخدام الطیارین   وأثبت

 االحتیاطیین وزاد من ثبات جداول المأموریات.
    

  المثال الرابع —إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق     ٩-٥الشكل رقم 

_______________ 

 
  
  



 
 
 
 
 

6-1 

  إجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ―الفصل السادس 
  مقدمة عن إجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ١-٦

صاالت. یصف هذا الفصل بالتفصیل إجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، بما في هذه اإلجراءات من برامج التدریب وخطة االت
وغیرها من عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وتدعم إجراءات التعزیز، هي  تعزیزالالروابط بین إجراءات  ١-٦ویبین الشكل رقم 

وسیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، األنشطة التشغیلیة األساسیة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق (أنشطة معالجة مخاطر اإلرهاق 
  ضمان السالمة).وأنشطة 

. ١جمیع مكاتب شركة مشغل الطائرات بینویعتمد نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، مثله كمثل نظام إدارة السالمة، على االتصاالت الفعالة 
إقامة اتصاالت منتظمة إلبالغ جمیع أصحاب المصلحة باألنشطة الجاریة وأداء السالمة في نظام معالجة  هوالمطلوب من ناحیة  ألن
إما فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق وٕاما نظام إدارة السالمة وٕاما المدیر المساءل  ضبط هذه االتصاالتاطر اإلرهاق. وقد یتولى مخ

خرى ینبغي ألعضاء الطواقم . ومن ناحیة أالتنظیمي عن خطة اتصاالت نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وذلك حسب هیكل الشركة
ین أن یبلغوا مخاوفهم بشأن أخطار اإلرهاق إبالغا سریعا وواضحا إلى فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق أو المصلحة اآلخر  وأصحاب

  إلى اإلدارة المعنیة.

  

  
  

  وغیرها من عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق تعزیزالبین إجراءات القائمة الروابط     ١-٦الشكل رقم 
  

   

                                                                 
 .١- ٩ القسم، )Doc 9859( الصادر عن اإلیكاو دلیل إدارة السالمة  ١

 نظام إدارة السالمة

 السیاسات
 إجراءات معالجة المخاطر

 إجراءات ضمان السالمة

 الوثائق
 (الفصل السادس) تعزیزال إجراءات
 التدریب امجر ب

 خطة االتصاالت

 فریق العمل المعني
بالسالمة من 

 اإلرهاق

عناصر نظام معالجة مخاطر 
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في تصریف مسؤولیاتهم، وینبغي النص في  وتخصصواعلى أعمالهم  تدربواقد ینبغي أن یكون جمیع موظفي نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
ییر التدریب األولي والتدریب المتكرر. ومن أهم سمات التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق أن المبادئ اوثائق هذا النظام على مع

ال تخص فقط أدوار األفراد في معالجة  –الجسم البیولوجیة  وهي معالجة مسائل إدارة النوم وفهم تأثیرات ساعة –األساسیة لعلم اإلرهاق 
العمل، بل وتخص أیضا أسالیب معیشتهم خارج العمل، مثل توخي األمان في قیادة السیارات والمحافظة على مواقع مخاطر اإلرهاق في 

الذي یساعد  ل شخص أنها تخصه، األمرالصحة. ولذلك ینبغي أن یشمل التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق المسائل التي یرى ك
  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. عنعلى تعزیز مفهوم المسؤولیة المشتركة 

  ملحق السادس).بالجزء األول من الفیما یلي شروط اإلیكاو إلجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (المرفق الثامن 

  

  ل من الملحق السادسوجزء األ لالمرفق الثامن با
  اإلرهاق مخاطر معالجة نظام تعزیز إجراءات    –٤

تطویره بشكل متواصل، وتحسین أدائه العام باستمرار، وتحقیق أفضل مستویات  تدعم إجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق
  السالمة. ویقوم المشغل، في إطار نظام معالجة مخاطر اإلرهاق الخاص به، بإعداد وتنفیذ ما یلي:

برامج تدریب لتحقیق الكفاءة وفقا لألدوار والمسؤولیات التي تضطلع بها اإلدارة، وطاقم القیادة وطاقم مقصورة الركاب وجمیع تنظیم   أ)
  معالجة مخاطر اإلرهاق؛لمعنیین اآلخرین في إطار النظام المزمع ین الالموظف

  ي:وضع خطة فعالة لالتصاالت بشأن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق تقوم بما یل  ب)
  ؛توضح السیاسات واإلجراءات والمسؤولیات المتعلقة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق إلى جمیع الجهات المعنیة  )١
 تصف قنوات االتصال المستخدمة في جمع وتعمیم المعلومات عن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  )٢

  
  برامج التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   ٢-٦

تصف وتسجل إلى الشروط السابقة فإن المرفق الثامن بالجزء األول من الملحق السادس یشترط أن یحرر مشغل الطائرات وثائق  باإلضافة
ذلك المرفق أیضا  . وأوصيدورات التدریب التدریب، وسجالت حضورهذا ظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وشروط نببرامج التدریب الخاصة 

  ین.بأن تحدد الهیئة التنظیمیة شروط كفاءة المدربین الذین یجوز أن یكونوا من إدارة التدریب الداخلیة في شركة المشغل أو متعاقدین خارجی

  المستهدفون بالتدریب    ١-٢-٦
ظفین الذین لهم دور في أداء السالمة في إطار لكي یكون نظام معالجة مخاطر اإلرهاق فعاال، ال بد من تقدیم التدریب الوافي لجمیع المو 

ومرحلي الطائرات ومتخذي قرارات العملیات  التشغیلأعضاء الطواقم ومسؤولي جداول الموظفون نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ویشمل هؤالء 
لمخاطر التشغیلیة وتخصیص الموارد. وجمیع أعضاء فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق وجمیع الموظفین العاملین عموما في تقییم ا

وهم یشملون أیضا أعضاء اإلدارة العلیا وخاصة المدیر المساءل عن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، ورؤساء أي إدارة لها عالقة بالعملیات 
  المشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق.

  التدریبيالمنهج     ٢-٢-٦
ینبغي تكییف محتویات برامج التدریب حسب الدرایة والمهارات المطلوب توافرها في كل مجموعة لتؤدي دورها بفاعلیة في نظام معالجة 

، وفي تأثیرات النوم فقدان النوم وتعویض دینامیاتمخاطر اإلرهاق. ویشترط أن تكون جمیع المجموعات قد حصلت على ثقافة أساسیة في 
ساعة الجسم البیولوجیة، وفي تأثیر عبء العمل، وفي اإلرهاق الناجم عن تفاعل هذه العوامل مع ضغوط التشغیل (انظر الدورة الیومیة ل

  الفصل الثاني). وباإلضافة إلى ذلك فمن المفید أن تتعلم جمیع المجموعات كیفیة التعامل مع إرهاقها الشخصي ومسائل نومها.
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" في التدریب. وبتطبیق هذا النهج على نظام معالجة النموذجیة باتباع نهج "الوحدات )Doc 9859(مة أوصت اإلیكاو في دلیل نظام إدارة السال
  سیتطرق إلى المجاالت التالیة: أعضاء طواقم الطائراتمخاطر اإلرهاق فإن تدریب 

 نظرة عامة على بنیة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وطریقة تشغیله في شركة مشغل الطائرات؛ •

م ومسؤولیات المشغل عن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، بما في ذلك إعداد التقاریر الفعالة عن مسائل الطواقمسؤولیات أعضاء  •
 السالمة؛

 أسباب وعواقب اإلرهاق في العملیات التي یشغلونها؛ •

تخفیف عن اإلرهاق وتنفیذ وسائل  عملیات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق التي یؤدون فیها دورا حیویا، وخاصة استخدام نظم اإلبالغ •
 اإلرهاق؛ وطأة

 أهمیة توخي الدقة في بیانات اإلرهاق (الذاتیة والموضوعیة)؛  •

 كیفیة تحدید اإلرهاق الذاتي وٕارهاق اآلخرین؛ •

ندما االستراتیجیات الشخصیة التي یمكنهم استخدامها لتحسین نومهم في المنزل وتقلیل مخاطر إرهاقهم ومخاطر إرهاق اآلخرین ع •
 ینفذون المأموریات؛

 المساعدة التي قد یتطلبها األمر وعن شروط اللیاقة للطیران.تقدیم المعلومات األساسیة عن اضطرابات النوم وعالجها وعن مصادر  •

  قد یتطرق إلى المجاالت التالیة: وضع الجداول الزمنیة لطواقم الطائراتالتدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق للموظفین المشاركین في 
نظرة عامة على بنیة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وكیفیة تشغیله في شركة مشغل الطائرات، بما في ذلك مفاهیم المسؤولیة  •

 المشتركة وثقافة اإلبالغ الفعال؛

من حیث تأثیرها على فرص النوم وٕافسادها دورة ساعة الجسم البیولوجیة وتهیئتها مخاطر اإلرهاق، التشغیل لجداول الفهم السلیم  •
 التي تخفف حدة هذه المخاطر؛بالطرق وكیفیة وضع الجداول 

في ونظم الخوارزمیات األخرى التي تستخدم  النمذجة الریاضیة البیولوجیةالتدریب الشامل على استخدامات وحدود أدوات الجدولة و  •
 ؛التشغیل وقوائم التوزیعاللتنبؤ بمستویات اإلرهاق حسب جداول 

 تقییم مخاطر اإلرهاق؛ببنظام معالجة مخاطر اإلرهاق وبتحدید أخطار اإلرهاق و التشغیل جداول عالقة موظفي  •

ریق العمل المعني ف مشاركةضمان على مستویات اإلرهاق و التشغیل الخطوات واإلجراءات الالزمة لتقییم تأثیر تغییرات جداول  •
 زید مخاطر اإلرهاق؛ن تأ لتفادي التغییرات التي یحتملالتغییرات  منذ البدایة في تخطیطبالسالمة من اإلرهاق 

 التي یوصي بها فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق؛بالتغییرات  التشغیلجداول لتطعیم  إلدخالالخطوات واإلجراءات الالزمة  •

 ق الذاتي وٕارهاق اآلخرین؛كیفیة تحدید اإلرها •

 االستراتیجیات الشخصیة التي تحسن النوم في المنزل وتقلل مخاطر اإلرهاق الذاتي وٕارهاق اآلخرین عند تنفیذ  المأموریات؛ •

 المساعدة التي قد یتطلبها األمر.تقدیم ، وعن مصادر هاالمعلومات األساسیة عن اضطرابات النوم عالج •

ولذوي المسؤولیات عن صنع قرارات السالمة ألعضاء فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
 یتطرق (على األقل) إلى المجاالت التالیة: ینبغي أنالتي تؤثر على أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، 

وٕاجراءات تحدید األخطار، وتقییم المخاطر  ،وثائقالسیاسات و الالجة مخاطر اإلرهاق (الفهم التام لجمیع مكونات وعناصر نظام مع •
وٕادخال  ،رصد أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وٕادارة التغییراتل الالزمةوتخفیف حدتها ورصدها، وٕاجراءات ضمان السالمة 

نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بما فیها التدریب التحسینات باستمرار على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وٕاجراءات تعزیز 
 واالتصاالت)؛

 مسؤولیة ومساءلة مختلف أصحاب المصلحة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •

 الروابط القائمة بین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وبعض أجزاء نظام إدارة السالمة العام لدى المشغل؛ •
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أو اإلدارة  التشغیلرهاق والمكاتب األخرى في الشركة، مثل اإلدارة المعنیة بجداول الروابط القائمة بین نظام معالجة مخاطر اإل •
 المعنیة بعملیات الطیران أو اإلدارة الطبیة؛

 شروط مراقبة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •

 كیفیة تحدید اإلرهاق الذاتي وٕارهاق اآلخرین؛ •

 ل مخاطر اإلرهاق الذاتي وٕارهاق اآلخرین عند تنفیذ المأموریات؛االستراتیجیات الشخصیة التي تحسن النوم في المنزل وتقی •

 المساعدة التي قد یتطلبها األمر. تقدیم المعلومات األساسیة عن اضطرابات النوم وعالجها، وعن مصادر •

  یتطرق إلى المجاالت التالیة: ینبغي أن اإلدارة العلیا ألعضاءالتدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
 التام إلرهاق أعضاء طواقم الطائرات ولمخاطر اإلرهاق على السالمة في الشركة؛ الفهم •

نظرة عامة على بنیة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وكیفیة تشغیله، بما في ذلك مفاهیم المسؤولیة المشتركة وثقافة اإلبالغ الفعال  •
 ودور فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق؛

 مختلف أصحاب المصلحة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، بمن فیهم أعضاء اإلدارة العلیا؛مسؤولیة ومساءلة  •

 اإلرهاق؛تخفیف نظرة عامة على أنواع االستراتیجیات التي تتبعها الشركة ل •

 ضمان السالمة الواردة في نظام الشركة لمعالجة مخاطر اإلرهاق؛ معاییر •

 رهاق وبقیة مكاتب الشركة المعنیة بإدارة السالمة؛الروابط القائمة بین نظام معالجة مخاطر اإل •

أو اإلدارة  التشغیلالروابط القائمة بین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق والمكاتب األخرى في الشركة، مثل اإلدارة المعنیة بجداول  •
 المعنیة بعملیات الطیران أو اإلدارة الطبیة؛

 شروط مراقبة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •

 تحدید اإلرهاق الذاتي وٕارهاق اآلخرین؛كیفیة  •

 االستراتیجیات الشخصیة لتحسین النوم في المنزل وتقلیل مخاطر اإلرهاق الذاتي وٕارهاق اآلخرین عند تنفیذ المأموریات؛ •

 المعلومات األساسیة عن اضطرابات النوم وعالجها وعن مصادر المساعدة التي قد یتطلبها األمر. •

تدریبیة التي أعدها برنامج وكالة الفضاء األمركیة المعني باإلجراءات المضادة لحاالت إرهاق طواقم مختلف طرز واألمثلة على المواد ال
  ٢الطائرات منشورة على شبكة اإلنترنت لالطالع علیها بدون قید.

 Crew Factors in Flight Operations X: Alertness Management in Flight Operations Education“برنامج التدریب العام األصلي  •
Module”  :متاح على العنوان اإللكتروني التالي 

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20020078410_2002126547.pdf  
 Crew Factors in Flight Operations XIV: Alertness Management in Regional Flight Operations Education“التدریب  برنامج •

Module” :متاح على العنوان اإللكتروني التالي 
factors.arc.nasa.gov/zteam/PDF_pubs/REGETM_XIV.pdf-http://human 

 ”Crew Factors in Flight Operations XV: Alertness Management in General Aviation Education Module“یؤنامج التدریب  •
 متاح على العنوان اإللكتروني التالي:

http://humanfactors.arc.nasa.gov/publications/B_Flight_Ops_XV_GAETM1.pdf  

    

                                                                 
 ٢٠١٢العناوین اإللكترونیة كما كانت في ینایر  ٢

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20020078410_2002126547.pdf
http://humanfactors.arc.nasa.gov/publications/B_Flight_Ops_XV_GAETM1.pdf
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رائح وقد وضعت البرامج التدریبیة أعاله بناء على بیانات السالمة المتعلقة باإلرهاق وعلى نتائج البحوث العلمیة. وكل برنامج منها یتضمن ش
تشرحها. وهي مصممة لالستخدام كمرجع شخصي ألعضاء طواقم الطائرات و/أو كعرض مباشر یدوم ساعة على األقل.  اونصوص مصورة

باإلضافة لذلك تشمل نماذج الطیران اإلقلیمي والطیران العام ملخصات لعدد من دراسات وتقاریر السالمة الصادرة عن وكالة الفضاء 
وتحتاج إلى التحدیث لتشمل أحدث بیانات السالمة والبیانات  ٢٠٠٢-٢٠٠١یرجع تاریخها إلى العامین  األمریكیة. ویالحظ أن هذه المواد

العلمیة ولتشمل كذلك ظروف التشغیل الحالیة. ومع ذلك فهي تقدم أمثلة مفیدة على أنواع ومستویات المعلومات التي تستخدم في التدریب 
ة تدریب طواقم الطائرات. وهي وٕان كانت أمثلة مفیدة فال بد أن یقّیمها كل مشغل لیضمن األولي على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وخاص

  ارتباطها باحتیاجاته التشغیلیة الخاصة.
اإلرهاق الشخصي التي یمكن إدراجها في تدریب طواقم الطائرات على نظام تخفیف بعض األمثلة على استراتیجیات  ١-٦یبین الجدول رقم 

  هاق.معالجة مخاطر اإلر 

  اإلرهاقتخفیف أمثلة (غیر حصریة) ألخطار اإلرهاق واالستراتیجیات الشخصیة ل   ١-٦الجدول رقم 

 اإلرهاقتخفیف االستراتیجیات الشخصیة ل أخطار اإلرهاق

اضطراب النوم في المنزل بسبب مولود 
 جدید

  قبل السفر. ةانتقل إلى جزء هادئ من المنزل لالستغراق في آخر نوم
  ساعة قبل السفر. ٢٤نومك في آخر زد مقدار 

وزد مقدار نومك في فترات الراحة (إذا كانت مقررة) في  ،في مقصورة القیادة خذ قسطا من الراحة
  أثناء الطیران.

 تناول الكافیین بطریقة استراتیجیة خالل الرحلة الجویة.
النعاس خالل الرحلة الجویة غیر 

 معززة الطاقم
  ساعة قبل السفر. ٢٤آخر في إلى أقصى حد زیادة النوم 

 .الجویة خالل الرحلةبطریقة استراتیجیة لكافیین ا ، وتناولفي مقصورة القیادة الراحة المحدودة 
طاقم الصعوبة النوم في أماكن استراحة 

 على متن الطائرات
  ساعة قبل السفر. ٢٤زد مقدار نومك في آخر 

  في موعد مناسب.استخدم قناع العین وسدادات األذن واطلب ایقاظك 
  ساعات قبل النوم. ٤ساعات أو  ٣تحاشى تناول الكافیین لمدة 

 تناول الكافیین بطریقة استراتیجیة خالل الرحلة الجویة.
صعوبة النوم في محطات التوقف ألن 
الغرف الفندقیة تصلها الضوضاء وال 

 تعتمها الستائر 

 ة من اإلرهاق.عن اإلرهاق إلى فریق العمل المعني بالسالم بالغاقدم 
  استخدم قناع العین وسدادات األذن واطلب ایقاظك في موعد مناسب.

 ساعات قبل النوم. ٤ساعات أو  ٣تحاشى تناول الكافیین لمدة 
  اذهب إلى اختصاصي اضطرابات النوم. المنعشالنوم غیر 

 امتثل تماما للعالج الموصى به.
  مظلم وهادئ واستخدم تدابیر النظافة للنوم ألنها تحسن نوعیة النوم.تأكد من أن مكان النوم  االستدعاءات المفاجئة

  .العطالتفي أیام  المنعشزد مقدار نومك 
ر بالنعاس وأنت تنتظر استدعاءك، حاول النوم (اعط األولویة للنوم قبل األنشطة عشت ماعند

  األخرى).
الراحة في أثناء الطیران (إن سطا من الراحة في مقصورة القیادة، وزد مقدار النوم في فترات قخذ 

  كانت هذه الفترات مقررة).
 تناول الكافیین بطریقة استراتیجیة خالل الرحلة الجویة.

الطیران بین زوج محدد من المدن 
یجعل موعد هبوط الطائرة متزامنا مع 

 إرهاق بالغ 

  عن اإلرهاق إلى فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق. بالغاقدم 
  مقصورة القیادة.استرح في 

  في فترات الراحة في أثناء الطیران (إن كانت هذه الفترات مقررة).إلى أقصى حد وزد مقدار النوم 
 تناول الكافیین بطریقة استراتیجیة خالل الرحلة الجویة.

قبل مأموریة الرحلة  التحویلمدد  طول
 الجویة المنتظمة

 ه بالنوم المالئم، فتضمن لیاقتك للمأموریة.اذهب إلى موقع المأموریة قبل وقت كاف لتسترح فی
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  الدورات وتواترالتدریب نماذج لى نظام معالجة مخاطر اإلرهاق: التدریب ع    ٣-٢-٦
وة وحدود. فدورات التدریب المباشر على ید قهناك طرق متنوعة لتقدیم التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، ولكل طریقة منها مواطن 

ألعضاء الطواقم أن یستفسروا عن مسائلهم المعینة أو عن شواغلهم وأن یتعلم كل منهم من تجارب اآلخر. كما أن االتصال وجها مدرب تتیح 
لوجه مع مختلف أصحاب المصلحة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یسهل ربط العالقات وتبادل المعلومات ویشجع على بث الثقة. لكن هذا 

تنسیق الوقت والمكان الالزمین لمجموعات المشاركین ویقتضي وقتا للذهاب إلى مكان انعقاد التدریب والعودة منه غیر التدریب المباشر یتطلب 
  ذي تستغرقه جلسات التدریب الفعلي.لالوقت ا

ث الوقت والمكان، اإلنترنت أو التدریب الموزع (على أقراص الكمبیوتر) الذي یسمح بمرونة أكبر من حی وهناك التعلم اإللكتروني عن طریق
ویتیح المشاركة الفردیة وأن یحرز كل مشارك تقدما حسب سرعته في تحصیل مواد التدریب. هذا فضال عن أن التعلم على شبكة اإلنترنت 

بات یشمل عقد جلسات الكترونیة عبر الشبكة تتیح للمشاركین االستعانة بمشرف على الخط. ویمكن أیضا إعداد مواد تحاوریة (استیفاء واج
لمشاركین والمشرفین أن یتحاوروا في "غرف امثل اإلجابة على استمارة أسئلة قبل أن ینتقل المشارك إلى مرحلة الحقة من التدریب). وبوسع 

دردشة" مخصصة. وبرامج التدریب اإللكترونیة ترشد المشاركین إلى مجموعات مختلفة من المصادر المتاحة على اإلنترنت. لكن التخلص من 
لتقییم التدریب  هذا الجانب مهمو الدراسیة.  القاعاتأصعب منه في حالة التقییم في  ش" یصبح في حالة التعلم على شبكة اإلنترنت"الغ

  أدناه). (انظر
خالت الحدیثة أو مدا بالغات اإلرهاقإن تحضیر المواد والنماذج المختلفة للتدریب المتكرر یساعد على استمرار االنتباه. ویمكن مثال تحویل 

التدریب المتكرر و المفاهیم المشمولة بمواد التدریب األولي.  واستعراضفریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق إلى دراسات حالة لتوضیح 
ن المراقبة التنظیمیة. ومأحدث أسالیب یشمل التغیرات التي تستجد على العملیات أو على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، ومستحدثات العلوم و 

بعد استشارة المدربین  ونوعیة مواده التدریبیة التدریب المتكرردورات  مدى تواترالضروري أن یحدد فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق 
التدریب على دورات المحترفین (التابعین للمشغل أو الخارجیین) حسب االقتضاء. وال بأس أیضا من أن تقرر الهیئة التنظیمیة مدى تواتر 

  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. 

  التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاقدورات تقییم     ٤-٢-٦
  ینبغي إجراء تقییم دوري لفاعلیة برامج التدریب والتثقیف الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وتشمل وسائل هذا التقییم ما یلي:

ه بعدمرة قبل دورة التدریب و مرة : یمكن توزیع اختبار قصیر على المشاركین لیستوفوه التحصیل الفوري لمعلومات التدریبلتقییم  §
 أدناه). المربعمنه على مدى تحصیلهم للدرایة بمسائل اإلرهاق (مثل االستمارة الواردة في الستدالل ل

حة المضادة لإلرهاق ومدى اقتناعهم بفائدة لتقییم كمیة الدرایة المكتسبة من التدریب ومدى استخدام أعضاء الطواقم لإلجراءات المقتر  §
 التدریب:  یمكن إجراء استقصاء في موعد ثابت بعد انتهاء التدریب (بعد ستة أشهر مثال).

 االستقصاء في ما یلي:استمارة یمكن استخدام نتائج استمارة االختبار و  §

 ؛تماما عدد كبیر من أعضاء الطواقموتحسین التدریب على المواضیع التي لم یتقنها  ،مراجعة محتویات برنامج التدریب  —

 موافاة المدربین بآراء المشاركین في المجاالت التي تحتاج إلى التغییر أو مناهج التدریب التي تحتاج إلى التحسین؛  —

 لمتكرر.تحدید المجاالت التي تستحق إعادة النظر فیها أو اإلضافة إلى التدریب ا  —
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 اختبار سریع (لالستخدام مرة قبل التدریب األولي ومرة بعده)

 كل سؤال.أمام ضع عالمة على خانة واحدة  حدد صواب أو خطأ هذه األفكار: 

 خطأ      صواب  النوم هو الوقت الذي ینطفئ فیه مخك.  -١

 خطأ      صواب  النوم ذو األحالم أفضل لك من النوم الخالي من األحالم.  -٢

 خطأ      صواب  الطریقة الوحیدة في النهایة للتخلص من النعاس هي النوم قلیال.  -٣

 خطأ      صواب  یمكنك دائما التغلب على النعاس لو حاولت طرده جاهدا.  -٤

 خطأ      صواب  ردود أفعالك. تطأابتاد نعاسك دز اكلما   -٥

 خطأ      صواب  القیلولة دلیل الكسل.  -٦

 خطأ      صواب  ساعة الجسم البیولوجیة تتكیف بسهولة مع النوم في النهار.  ٧

هناك موعدان خالل الیوم تجعلك فیهما ساعة جسمك البیولوجیة تشعر بأكثر نعاس، هما حوالي   -٨
 بعد الظهر ٥إلى الساعة  ٣صباحا، وحوالي الساعة  ٥إلى الساعة  ٣الساعة 

 خطأ      صواب 

 خطأ      صواب  النوم في مواعید روتینیة منتظمة یسهل االستغراق في النوم.  -٩

 خطأ      صواب  الغرفة المظلمة الهادئة تساعدك على االستغراق في نوم أفضل.  - ١٠

لو شربت الكثیر من القهوة ولم تستطع النوم، فینبغي أن تحتسي مشروبا كحولیا یساعدك على   - ١١
 االسترخاء.

 خطأ      صواب 

 خطأ      صواب  ینبغي أن تبدأ كل رحلة طیران بفنجان من القهوة لتقاوم اإلرهاق حتى ولو لم یغالبك النعاس.  - ١٢

تفعله هو أال تبلغ أي شخص بذلك وأن  يءأنت في مقصورة القیادة وتشعر بنعاس شدید. أفضل ش  - ١٣
 تحاول جاهدا تركیز انتباهك.

 خطأ      صواب 

 خطأ      صواب  مصممة بطریقة سلیمة.التشغیل جداول لن تثور مشكلة اإلرهاق لو كانت   - ١٤

  وثائق التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ٥-٢-٦
التدریب على المرفق الثامن بالجزء األول من ملحق اإلیكاو السادس ینص على أن یحتفظ مشغل الطائرات بالوثائق التي تصف وتسجل برامج 

  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ومتطلبات التدریب وسجالت الحضور.

  خطة اتصاالت نظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ٣-٦
ام معالجة مخاطر اإلرهاق تشرح خطة اتصاالت لنظ ةالمرفق الثامن بالجزء األول من الملحق السادس على أن یضع مشغل الطائر ینص 

  یلي: ما
 ومسؤولیات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، لیعیها جمیع أصحاب المصلحة؛جراءات إ سیاسات و  §

 قنوات االتصال المستخدمة لجمع ونشر المعلومات المتعلقة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. §
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ا على من الواضح أن برامج التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق تشكل جزءا مهما من خطة االتصاالت. لكن التدریب یقدم عموم
فترات شدیدة التباعد نسبیا (مرة في السنة مثال). وال بد من وجود اتصاالت مستمرة مع أصحاب المصلحة إلطالعهم على أنشطة نظام 

على عین" وتشجیع جمیع أصحاب المصلحةأداء السالمة، وذلك من أجل إبقاء اإلرهاق "نصب األ حسنمعالجة مخاطر اإلرهاق وعلى 
الوسائط اإللكترونیة (مواقع ومنتدیات اإلنترنت وساحات  مثلفحته. ویمكن استخدام أنواع مختلفة من االتصاالت، مواصلة التزامهم بمكا

  ة.المناقشات اإللكترونیة والبرید اإللكتروني) والرسائل اإلخباریة والنشرات والندوات وحمالت الملصقات الدوریة في المواقع االستراتیجی
التوقیت والمعلومات المصداقة في االتصاالت التي تجرى بشأن أنشطة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وبشأن  بد من توخي الوضوح وحسنوال

أداء السالمة (اتصاالت فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق أو اتصاالت اإلدارات المختصة)، بمعنى أن تكون هذه االتصاالت مطابقة 
ن تكون معلومات االتصاالت مصممة لتناسب احتیاجات وأدوار مختلف أصحاب المصلحة حتى للوقائع وللتصریحات السابقة. وینبغي أ

  یغرقون في معلومات كثیرة ال تهمهم. ال
اإلرهاق وتحصیل تخفیف تعد اتصاالت أعضاء الطواقم حیویة للوقوف على أخطار اإلرهاق، ومعرفة آرائهم في مدى فاعلیة الضوابط ووسائل 

مؤشرات أداء السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (عن طریق المشاركة مثال في استقصاءات ودراسات رصد المعلومات الالزمة ل
اإلرهاق). ولكي تكون هذه االتصاالت واضحة وصادقة، ینبغي لجمیع أصحاب المصلحة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق أن یعوا تماما 

االستخدام األخالقي للمعلومات التي یقدمها أعضاء الطواقم، وأن یعوا أیضا بوضوح الحد  ضرورةسریة البیانات و  تنص علىالسیاسات التي 
  الفاصل بین أحداث اإلرهاق العفویة التي تمس السالمة وبین االنتهاك المتعمد الذي یستوجب المعاقبة.

من هذا  بالغا. وال داعي لفتح تحقیق معهم في هذه اآلراء . وكل عضو یقدم همإرهاق أبلغوا عنال غنى عن آراء أعضاء طاقم الطائرات الذین 
المقدم  على بالغكمفالن؛ شكرا  الكابتن. مثال: "إلى بالغهالقبیل ینبغي أن یحصل على إجابة مؤقتة توضح له أعمال المتابعة التي یستحقها 

من المطار "س" إلى المطار "ص". ونود إفادتكم بأننا أرسلناه إلى فریق العمل المعني  ١٢٣باألمس عن حالة اإلرهاق على رحلة الطیران رقم 
 الخاصة بهذه الرحلة ویعكف على تحضیر عدد بالغات اإلرهاقبالسالمة من اإلرهاق وهو یتحرى حالیا عن المناحي المناوئة المذكورة في 

  اإلرهاق." تخفیف وطأةل المناسبةمن االستراتیجیات 
ینبغي وصف خطة االتصاالت في وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وتقییمها بصفة دوریة إطار إجراءات ضمان السالمة في نظام 

  معالجة مخاطر اإلرهاق.
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  مخاطر اإلرهاق معالجةنظام البت في وضع لوائح  —الفصل السابع 

ات خاصة للهیئة التنظیمیة. هجا تنظیمیا قائما على األداء، وأي لوائح قائمة على األداء تنطوي على تحدیناإلرهاق  معالجةنظام یتطلب 
في اللوائح ثم رصد امتثالها، ینبغي تحدید حصائل األداء المقبول واعتماد النظام الذي سیفضي إلى  وضعها من تحدید الشروط المقرر وبدال
الذین یشاركون في  األشخاصمختلف التي یتمتع بها مهارات والاالختالف في النهج یحتم تغییر األساس المعرفي  هذه الحصائل. وهذا إنجاز

الهیئة التنظیمیة ومشغلي الطائرات، وفي الموارد المطلوبة للهیئة  بین تعاملالوضع اللوائح ویراقبون هذه النظم، والنظر في مالبسات 
  التنظیمیة.

مخاطر اإلرهاق، ألن اإللزام  معالجةنظام لالجزء األول من الملحق السادس لم تلزم الهیئة التنظیمیة بوضع لوائح  من ١-١٠-٤الفقرة  لكن
یناقش هذا الفصل بعض المسائل التي ینبغي أخذها في االعتبار عند البت في وضع لذلك الوحید یتعلق بأوقات الطیران ومدد المأموریات. و 

  توقیت وضعها. البت فيإلرهاق وعند مخاطر ا معالجةنظام لوائح ل

 هل النظام الحكومي لمراقبة السالمة ناضج بما فیه الكفایة؟    ١-٧

أن تتمتع الهیئة مخاطر اإلرهاق یحسن أداء السالمة ویزید من مرونة التشغیل. ولتحقیق هذین المكسبین البد من  معالجةنظام إن 
، ألن هذا النظام قائم أن ینفذوا اللوائح تنفیذا فعاال مشغلي الطائراتما ینبغي لالتنظیمیة تماما مثلالخبرة والدرایة بالمراقبة ب التنظیمیة

بعنایة  تنظراللوائح القائمة على األداء أن وضع  ینبغي للهیئات التنظیمیة التي تعوزها الخبرة الكبیرة في مجالعلى األداء. ولذلك 
  .ة تنفیذهالالزمة لوضع اللوائح ومراقبالموارد افي ما إذا كانت تتمتع بشدیدة 

مدى یساعد الدولة على تحدید  ،برنامج االیكاو العالمي لتدقیق السالمة الجویة الذي یقیسه ،ولعل مستوى نقص التنفیذ الفعال في الدولة
 تركز التي تمارسها اإلیكاو ت تدقیق مراقبة السالمة الجویةاإلرهاق. ذلك ألن عملیا مخاطر معالجةنظام قدرتها على تنظیم ومراقبة 

ومدى تنفیذها على تحدید قدرة الدولة على توفیر مراقبة السالمة الجویة من خالل تقییم مدى توافر العناصر الحرجة لمراقبة السالمة 
لالطالع على المزید من التفاصیل). إضافة إلى  (Doc 9734)الصادر عن اإلیكاو دلیل تدقیق مراقبة السالمة الجویةتنفیذا فعاال (انظر 

 بروتوكول برنامج االیكاو العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویةئلة سفإن اإلجابات غیر الوافیة التي ترد بها الدولة على بعض أذلك 
  نضج نظام المراقبة الحكومي. مدىبدوره لقیاس م. وهذا النقص تعد هي أیضا مقیاسا لمستوى نقص التنفیذ الفعال للعناصر الحرجة

  لدیها ما یلي:یتوفر في المئة)  ٣٠(أقل من فیها منخفض نقص التنفیذ الفعال  أن مستوىعلى  تدل إجاباتهاالدولة التي 
 لوائح شاملة مطابقة للقواعد القیاسیة الدولیة؛ •

 مراقبة تنظیمیة متسقة؛ •

 تحقیق فعال في الحوادث والوقائع؛ •

 المؤهلین؛عدد كاف من الموظفین  •

 امتثال مالئم للشروط التنظیمیة في قطاع الطیران؛ •

 نظام فعال لإلبالغ عن األخطار والوقائع؛ •

 تنسیق مالئم للبرامج االقلیمیة؛ •

 نظام فعال لتقدیم التقاریر والتحالیل عن األخطار والوقائع في قطاع الطیران. •
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  فعال قادرة على التركیز على المجاالت التالیة:التنفیذ النقص وهذا یعني أن الدولة ذات المستوى الضعیف من 
  التنفیذ التام لبرنامج السالمة الجویة الحكومي؛ •
  استخدام التكنولوجیا الكفیلة بتحسین مستوى السالمة الجویة؛ •
  التحسین المستمر لنظام الطیران المدني؛ •
 االستخدام المالئم لنظم إدارة السالمة في قطاع الطیران؛ •

 الممارسات المالئمة لقطاع الطیران؛إقرار أفضل  •

  قطاع الطیران. مع استراتیجیات استراتیجیات السالمة  مواءمة •
مخاطر اإلرهاق فعالة ینبغي للدولة أن تركز على المجاالت المذكورة أعاله. أما الدول ذات المستوى المتوسط  معالجةنظام ولكي تكون لوائح 

في المئة) فإن نظم مراقبة  ٥٠في المئة) أو ذات المستوى المرتفع من نقص التنفیذ الفعال (أكثر من  ٥٠إلى ٣٠من نقص التنفیذ الفعال (
ناضجة بالقدر الكافي الذي یتیح لها أن تركز على هذه المجاالت، وغالبا ما یصعب علیها وضع ومراقبة لوائح  ال تعتبرالسالمة الجویة فیها 

  عالة.اإلرهاق بصورة فمخاطر  معالجةنظام 

  هل الموارد وافیة؟    ٢-٧
 معالجةنظام التنظیمیة یضیف عبء عمل تنظیمیا متزایدا في البدایة. ففي الدولة التي تطلب من مشغلي الطائرات اتباع  المناهجإن وضع 

اإلرهاق، وذلك  مخاطر معالجةنظام مخاطر اإلرهاق البد من وضع لوائح قائمة على األداء ومتوافقة مع القواعد القیاسیة التي حددتها االیكاو ل
الطیران ومدد المأموریات. وینبغي أن یكون الموظفون الحكومیون المكلفون بوضع  الحدود القصوى المقررة ألوقاتدون التوقف عن ومراقبة 

مخاطر  معالجةنظام اإلرهاق وفي مخاطر اإلرهاق ومراقبة تنفیذها متمتعین بمستویات الدرایة والخبرة والتدریب الوافیة في علم  معالجةلوائح 
بد من التعود على هذا الدلیل في البدایة وتحصیل  اإلرهاق، وال بأس في البدایة من أن یستعینوا بدعم استشاري من علماء وخبراء اإلرهاق. وال

 معالجةنظام ة من ممارسات المزید من التدریب والمعلومات، وقد یتطلب ذلك التشاور مع االیكاو أو مع دول أخرى حققت مستویات عالی
  مخاطر اإلرهاق ووضعت لوائح أكثر تقدما ونضجا.

مخاطر اإلرهاق یهیئ أوسع الفرص أمام الدولة  معالجةنظام والتخطیط المفصل لتحدید المهام المطلوبة لدعم الهیئة التنظیمیة على وضع 
مخاطر  معالجةنظام لوضع لوائح  مرحليك في البدایة وضع نهج العتماد إجراءات متناسبة مع مواردها. وفي معظم الحاالت قد یقتضي ذل

الطیران ومدد المأموریات، وتزوید طاقم المفتشین بدرایات وخبرات متخصصة في مجال  الحدود القصوى المقررة ألوقاتاإلرهاق، مثل تحدیث 
  اطر اإلرهاق.مخ معالجةنظام شركات الطیران لاإلرهاق قبل الشروع في إجراءات مراقبة مدى تنفیذ 

وهذا التخطیط المفصل یعطي فكرة أفضل عن مقدار عبء العمل والموارد المطلوبة وكیفیة استخدامها. فقد تحتاج الدولة مثال إلى تحدید 
اإلجراءات  مخاطر اإلرهاق. أما التخطیط غیر المناسب لموارد الدولة فإنه یفسد كفاءة معالجةنظام ل الالزمة التطبیقات األولیةمختلف أولویات 

مخاطر اإلرهاق. ولكي تحسن الدولة فهمها لمقدار الموارد المطلوبة ینبغي  معالجةلیطیل مهلة اعتماد نظم مشغلي الطائرات  التنظیمیة ألنه
  الحصر: في عدد من المسائل التي تدعم وضع األطر التنظیمیة. ومن بین هذه المسائل على سبیل المثال اللها أن تنظر 

د بما و وما هي الموارد المطلوبة لتحسین هذه الحد ،الطیران ومدد المأموریات ألوقاتحالیا الحدود القصوى المقررة مدى صحة   أ)
 المبادئ العلمیة والدرایات الراهنة المتعلقة باإلرهاق؛اللوائح ستراعي یضمن أن 

مخاطر  معالجةنظام طاقم التفتیش الذي سیراقب مدى تنفیذ على للتخصص في مجال اإلرهاق (الدرایة والمهارات والخبرة)  اشتراط  ب)
في أثناء العمل حتى یعي طاقم الطائرة التعقیدات  وتثقیفاوربما أیضا تدریبا  ،لزیادة الكفاءة یاتدریب ااإلرهاق. وهذا یتطلب برامج

نظام اإلرهاق و/أو  معالجةم مبادئ على فه اتاقم الطائر و مخاطر اإلرهاق وخاصة عندما تكون قدرة ط معالجةنظام التنفیذیة ل
 إلرهاق محدودة؛ا معالجة

 بتضمین حصیلة التثقیف فيمشغل الطائرة  مدى قیام فاعلیةبرامج التدریب بما یساعد على تقییم وتصمیم وتنفیذ الدرایة بوضع   ج)
 مخاطر اإلرهاق؛ معالجةنظام على  لتدریبهو لبرامجه 
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مخاطر اإلرهاق، مثل حدود مختلف الوسائل  لمعالجةالعناصر التقنیة  واشرحیاإلرهاق ل علمیین في مجال اختصاصیینتوافر   د)
االختصاصي  ألن نفسفقد یحدث تضارب في المصالح  االختصاصیین). وٕاذا قل عدد هؤالء مثال (النماذج الریاضیة البیولوجیة

مخاطر اإلرهاق. هذا ى وضع برنامجه لمعالجة علمشغل الطائرة من جهة أخرى یساعد مباشرة من جهة وسضع لوائح الدولة سی
تطبیقات الحد من عدد تالتفتیش، و  هیئةلوائح وتدریب الزید الوقت المطلوب لوضع ت تعن أن قلة عدد اختصاصیي اإلرهاق فضال

 ؛جمیع هذه التطبیقات جملة واحدةتستطیع الدولة التعامل مع  إذ قد المخاطر اإلرهاق  معالجةنظام الالزمة ل

لها و مقدار الموارد والوقت المطلوب لوضع إرشادات واضحة لمشغلي الطائرات تضمن فهمهم لإلجراءات الرقابیة الحكومیة وجد  )ھ
وما  هتكالیفمخاطر اإلرهاق و  معالجةنظام مخاطر اإلرهاق) وكیفیة تقییم  معالجةنظام اعتماد مثال الزمني (الوقت الذي یستغرقه 

 إلى ذلك؛

ستبیانات موحدة رهاق ودعم تنفیذها، مثل إعداد امخاطر اإل معالجةتطویر الوسائل الكفیلة بالتوحید القیاسي ألنشطة مراقبة نظام   و)
مخاطر  معالجةنظام والوقوف على مدى فهمهم لطواقم الطائرات  ءألخذ آراللهیئة التنظیمیة  ةالتفتیش التابع هیئةستخدمها تل

وحدود كل وسیلة من  ،. وهذه االستبیانات مفیدة في تحدید عدة أشیاء مثل مستوى فهم علم اإلرهاقتهفاعلیمدى  وقیاساإلرهاق 
 مخاطر اإلرهاق؛ معالجةنظام وسائل تنفیذ 

إلى زیادة تدریب المفتشین أو االعتماد على خبرة في هذا الصدد الحوادث والوقائع. وقد تحتاج الدولة في تقییم نسبة إسهام اإلرهاق   ز)
 لهیئة المحلیة للتحقیق في الحوادث؛ا

معلومات اإلرهاق وجمع البیانات  باستعراضاألطر الزمنیة والموارد المرجحة لممارسة المراقبة بدون انقطاع، مثل قیام مشغل الطائرة   ح)
مخاطر اإلرهاق،  معالجةنظام عن اإلرهاق، وتشغیل رحالت جویة ألغراض المراقبة، وعقد مقابالت مع المسؤولین األساسیین عن 

 واستعراض عملیات التدقیق التي أجرتها الدولة في السابق لرصد النظام على مر الزمن ألنها توفر مؤشرات على أداء النظام؛

مفتشیها  هیئةالدولة معلوماتها عن علم اإلرهاق، بما في ذلك تحدیث إجراءاتها التنظیمیة وتدریب  تجددالموارد الالزمة لكي   ط)
 ذلك. إلى وما

اإلرهاق  معالجةمخاطر اإلرهاق، یتعین علیها أن تضع وتحدث قاعدة بیانات تعرِّف وسائل  معالجةنظام ولكي تفي الدول بواجبات مراقبة 
  .مخاطر اإلرهاق معالجةنظام التي یستخدمها كل مشغل طائرات، وكل جزء من العملیات یطبق علیه 

  ؟السابقة له نقلل اهتمامنا باللوائح اإللزامیة یجعلنامخاطر اإلرهاق  معالجةنظام  هل وضع    ٣-٧
وقات الطیران ومدد القصوى ألحدود الالطیران ومدد المأموریات شرط إلزامي فرضته االیكاو. وألن  الحدود القصوى المقررة ألوقاتكال ألن 

في اإلطار التنظیمي. والدولة هي المسؤولة عن وضع اللوائح التي تنص  مكانهالها  ،مخاطر اإلرهاق معالجةنظام  ، مثلها كمثلالمأموریات
الملحق السادس إرشادات بالجزء األول من (أ)  على األوقات المقررة للطیران ومدد المأموریات من منطلق األسس العلمیة. ویتضمن المرفق

  .األسس العلمیةاللوائح االلزامیة القائمة على  إضافیة بشأن وضع
 اتللهیئة التنظیمیة ومشغل الطائر مع ذلك ال ینبغي فبفوائد أكبر من فوائد اللوائح اإللزامیة، یعود مخاطر اإلرهاق  معالجةنظام  نوٕان كا

مخاطر اإلرهاق. فإذا  معالجةنظام یستخفا بعبء العمل المطلوب لوضع المواد اإلرشادیة وتطبیقات التشغیل وتوفیر المراقبة المناسبة لتنفیذ  أن
 اختیارإلى  مشغلون كثیرونالضطر  ،أو كانت هذه اللوائح مفرطة القیود ة،علم اإلرهاق المناسبقواعد تكن اللوائح اإللزامیة متوائمة مع  لم

مليء بقدر ملحوظ من أعباء العمل التي تتجاوز قدرة جمیع األطراف. وقد ال تستطیع الهیئة التنظیمیة  ، وهومخاطر اإلرهاق معالجةنظام 
فتصیب مشغل الطائرات باإلحباط والضرر التجاري، وقد ال یستطیع مشغلو الطائرات تأمین الموارد  معقولةالموافقات في غضون مهل  إصدار
  غنى عنه في إطار اإلجراءات التنظیمیة. لدعم التطویر. ولذلك تظل اللوائح اإللزامیة القویة عنصرا الالضروریة الوافیة 
 توفیرمخاطر اإلرهاق على  معالجةنظام الخط األساسي الذي یعتمد علیه لتقییم قدرة هي قات الطیران ومدد المأموریات الحدود اإللزامیة ألو  أي أن

  .اإلرهاق لمعالجةهذا النظام یسوق الدلیل الذي تحتاجه الهیئة التنظیمیة لتعتمد أسالیب بدیلة المتثال الحدود المقررة و مستوى السالمة المعادل. 
عن إثبات قدرته على استخدام  عاجزا اتمشغل الطائر  ظلیجب أیضا أن تنظر الهیئة التنظیمیة في وضع خیارات للتراجع عن قراراتها إذا 

تظل اللوائح اإللزامیة جیدة التصمیم خیارا صالحا یستطیع مشغل في هذه الحالة مخاطر اإلرهاق (انظر الفصل التاسع). و  معالجةنظام 
  مخاطر اإلرهاق. معالجةنظام وع إلیه في حالة عجزه عن استخدام الرج اتالطائر 
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  مخاطر اإلرهاق معالجةنظام إجراءات العتماد قد وضعت من قبل الدولة  تماذا لو كان    ٤-٧
  مخاطر اإلرهاق؟ معالجةلو/أو كان لدى مشغلي الطائرات نظام معتمد 

القواعد بین و  الراهنة هابین ممارساتقائمة أي فجوات  حتى تكشف هإاجراءاتوٕارشاداتها و لة لوائحها الراهنة قد یكون من الضروري أن تستعرض الدو 
وأن تقارنه بالقواعد  ،مخاطر اإلرهاق اعتمدته من قبل معالجةلأي نظام  تنقیحوالتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاو. وقد تحتاج أیضا إلى 

ات لمستوى الطائر  يمشغلطواقم فجوات حرجة بینهما وما إذا كانت هذه الفجوات ستعرِّض  والتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاو لتحدید أي
تأثیر اإلرهاق لمشغل قد بادر بطریقة استباقیة إلى جمع المعلومات لیحسن فهمه ال. فإذا لم یكن هناك دلیل على أن رهاقاإلخطر  مرفوض من

مشغل والهیئة التنظیمیة غیر واعیین بالتأثیر الحقیقي المخاطر اإلرهاق فقد یعني ذلك أن  معالجةلظام معتمد تي یطبق علیها بن العملیات العلى 
ج)   ٦- ١٠- ٤ن القیاسیتین رقم . وما لم تتوفر لهما المعلومات المناسبة لصُعب علیهما اإلیفاء بمتطلبات القاعدتیالكامن فیهلإلرهاق والخطر 

  .مخاطر اإلرهاق معالجةنظام ءات ضمان الجودة وٕاثبات التحسین المستمر لإجرا توافرد) لتوفیر الدلیل على  ٦-١٠-٤  ورقم
الجدید نظام لامخاطر اإلرهاق وجعله متوائما مع شروط  ةجلمعالتعدیل نظامه الحالي إجراءات مشغل للوهكذا من الضروري أن تحدد الدولة 

یریدون تعدیل  یستطیعون أو ال ات من مشغلي الطائرات الذین المخاطر اإلرهاق. ویتعین أیضا وضع إجراءات محددة لسحب الموافق معالجةل
الطیران  الحدود القصوى المقررة ألوقاتالعودة إلى االلتزام بخاطر اإلرهاق، وٕالزامهم ب معالجةلفي السابق النظم التي وضعوها 

  المأموریات. ومدد
  متى ینبغي لمشغلي الطائرات أن یلتمسوا التغییرات    ٥-٧

  مخاطر اإلرهاق؟ معالجةنظام ومتى ینبغي أن یشترط علیهم تطبیق 
وقات الطیران القصوى ألحدود الفي الجزء األول من الملحق السادس على السماح بإدخال تغییرات على  ٣-١٠-٤تنص القاعدة القیاسیة رقم 

مخاطر اإلرهاق.  معالجةنظام المشغل أن یفي بجمیع شروط ال یستطیع فیها التي ستثنائیة االظروف الومدد المأموریات اإللزامیة، وذلك في 
ما هي "الظروف االستثنائیة" التي تسوغ التماس التغییر، بحیث تستطیع التمییز بین التغییر في لوائحها وینبغي للدولة أن تحدد بوضوح 

مخاطر اإلرهاق.  معالجةنظام تنفیذ  إدخاله علىلوب الحدود اإللزامیة ألوقات الطیران ومدد المأموریات والتغییر المط إدخاله علىالمطلوب 
. وتصدر تجاوزا طفیفا جدا وتعتبر التغییرات عادة قصیرة األجل ومنطبقة على طرق جویة محددة ومتعلقة بإضافات تتجاوز اللوائح اإللزامیة

  المقبولة للهیئة التنظیمیة. تخفیفالموافقة على التغییرات بعد تقییم المخاطر وتوافر وسائل ال
  :على األقل یلي  مخاطر اإلرهاق، یجب على الهیئة التنظیمیة أن تتأكد مما معالجةنظام  أن یطبقندما یلتمس مشغل الطائرة التعدیل دون عو 

 ؛اإلرهاق لدى الشركة معالجةوجود ضابط اتصال (واحد أو أكثر) معتمد أو خبیر في   أ)

بث و قد أثبت رفعة مستویاته من خالل العملیات التي أجرتها الهیئة التنظیمیة لتدقیق المراقبة الروتینیة  اتأن یكون مشغل الطائر   ب)
  .اإلرهاق تخفیفلالسلیمة جراءات اإللدى الدولة ثقة في قدرته على إدارة التغییرات واتخاذ 

 معالجةلیتها. وعندما یتبین أن المطلوب وضع نظام بكامله في حالة وجود تغییرات معتمدة مسبقا البد من تحدید وسائل تقییم استمرار صالح
  إدخال تغییرات على النظام الراهن فالبد من تحدید إجراءات االنتقال من النظام الراهن إلى النظام الجدید. مجرد مخاطر اإلرهاق بدال من

  كیف نقیِّم مقبولیة الحدود الخارجیة    ٦-٧
  ؟مخاطر اإلرهاق  معالجةلنظام  اتمشغل الطائر  هایقترح التي

. ویعتمد قرار قبول أو رفض ونهاحالتي یقتر  ینبغي أن تشترط الدول على مشغلي الطائرات أن یقدموا أسانید السالمة الداعمة للحدود الخارجیة
  یلي: الحدود الخارجیة المقترحة على عوامل متنوعة تتضمن ماهذه 

 مة بمبادئ علمیة راسخة وخبرة تشغیلیة؛و مدع مشغلالما إذا كانت أسانید السالمة التي قدمها  •

 نتائج البحوث المأخوذة من مصادر متعددة وباحثین مختلفین؛ •

 مصادر مختلفة تشمل جمیع أصحاب المصلحة؛ التي اكتسبتهاالخبرات التشغیلیة  •



السابعالفصل    مخاطر اإلرهاق نظام معالجةالبت في وضع لوائح  7-5  

 المخاطر؛ سالمة و/أو إثبات القدرة على حسن إدارةالمشغل إلدارة الإثبات صحة ممارسات النظام الذي یتبعه  •

 مشغل للشروط التنظیمیة على مر الزمن؛الحالة امتثال  •

مخاطر اإلرهاق،  معالجةنظام الخبرة المكتسبة من ممارسة المراقبة التنظیمیة على مجموعة متنوعة من مشغلي الطائرات نفذت  •
  الطیران ومدد المأموریات.وقات القصوى المقررة ألحدود المن خالل الموافقة على التغییرات المطلوب إدخالها على  أو

قصیرة بعیدة المدى والرحالت ت فئات عملیات مختلفة (مثل الرحال علىمخاطر اإلرهاق  معالجةنظام  یطبقوٕاذا أراد مشغل الطائرات أن 
یصلح فیها  ساعة ٢٢المدى) ینبغي تحدید الحدود الخارجیة لكل فئة عملیات. مثال، قد تتطلب العملیات فائقة المدى قیمة قصوى تساوي 

  مخاطر اإلرهاق ولكن هذا ال یعني أن هذه القیمة نفسها مقبولة للعملیات قصیرة المدى. معالجةنظام اتباع 
حول دون قیام مشغل الطائرات بتوخي المرونة التشغیلیة اإلضافیة في یالحدود الخارجیة قد فرط التشدد في ینبغي أال یغیب عن البال أن و 

الحدود  وال یجوز اعتبار قیممخاطر اإلرهاق بإیتاء فوائده.  معالجةنظام یجب توفیر حیز یسمح للذلك ر اإلرهاق. و مخاط معالجةنظام تنفیذ 
إلى الحدود الخارجیة المقبولة  لراحةل وأدنى فتراتأعلى قیم لحدود أوقات الطیران ومدد المأموریات  تقتربینبغي أن  ، بلالقصوى قیما مستهدفة

شروط النوم للراحة الجسمانیة وعوامل الساعة البیولوجیة (یتضمن المرفق (أ) إرشادات في هذا ٕالى حسب فئات العملیات الجاري تشغیلها و 
وتقدیم تقاریر عنها إلى الدولة.  الشأن) حتى وٕان كان بلوغ هذه القیم نادرا. وعند بلوغ هذه القیم أو تجاوزها ینبغي توثیقها واستخالص مناحیها

  مخاطر اإلرهاق (انظر الفصل التاسع). معالجةنظام بناء على هذه المناحي یمكن للهیئة التنظیمیة أن تحكم مراقبتها على و 

  التي یتعین أن تحدد لهاالجویة ما هي جوانب العملیة     ٧-٧
  مخاطر اإلرهاق؟ معالجةنظام حدود خارجیة في 

الراحة، البد  قصوى ألوقات الطیران ومدد المأموریات وقیما دنیا لفترات اأن یحدد لها قیم اتانب التي یتعین على مشغل الطائر عند تحدید الجو 
  اإلرهاق العابر (اإلرهاق الذي یزول بفترة نوم مریح واحدة كافیة) واإلرهاق المتراكم (الناجم عن تراكم اإلرهاق العابر). الفرق بین من مراعاة

(أ)  ویتضمن المرفق ).ةأو سنوی ةأو شهری ةأسبوعی(أو حدود وهذا یعني انه ینبغي للدول أن تشترط وضع حدود خارجیة للیوم الواحد ولعدة أیام 
مقتطفات بعض ألن  ،اإلرهاق قد تكون مفیدة هنا لمعالجةلزامیة اإللوائح البالجزء األول من الملحق السادس مواد إرشادیة إضافیة بشأن وضع 

  یلي: ضرورة النص على ما بینت هامن
.....  

  یلي: ال تتجاوز المدة القصوى للرحلة الجویة ما  ١-١-٧-٤
 ؛الجویةرحلة ال(*) ساعات خالل أي مأموریة على   أ)

 ] یوما متتالیا؛٢٨] أیام متتالیة أو (*) ساعات خالل أي [٧(*) ساعات خالل أي [  ب)
  ا متتالیا؛] یوم٣٦٥(*) ساعات خالل أي [  ج)

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

 ] أیام متتالیة أو خالل األسبوع؛٧(*) ساعات خالل أي [  أ)
  ] یوما متتالیا أو خالل شهر تقویمي؛٢٨(*) ساعات خالل أي [  ب)

.....  
  (*) ساعات. الجویةرحلة الینبغي أال تتجاوز المدة القصوى للمأموریة على   ١-٣-٧-٤

.....  
  ینبغي أال تقل فترة الراحة الدنیا التي تسبق مأموریة الطیران مباشرة عن (*) ساعات.  ١-٨-٤

.....  
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  مخاطر اإلرهاق معالجةنظام لماذا ال نضع لوائح تشترط أن یكون     ٨-٧
  نظام إدارة السالمة؟ فيعنصرا 

وظائف  معإدماج وظائفه  بسهولةو مجرد نظام إداري معرف بوضوح وأحادي التركیز، األمر الذي یوحي همخاطر اإلرهاق  معالجةنظام 
عها في االعتبار قبل البت في ضنظام إدارة السالمة. وال َتستبِعد القواعد والتوصیات الدولیة هذا النهج، لكن هناك عدة مسائل معقدة یجب و 

  الوظیفي.اتباع هذا الهیكل 
فهذا مخاطر اإلرهاق.  معالجةنظام یتمیز نظام إدارة السالمة بوظائف ومجاالت تركیز تختلف عن تلك الخاصة ب ،المظاهر األولیةأوال وبرغم 

یتیح للمشغل أن یحدد بنفسه أوقات الطیران ومدد المأموریات حسب إجراءات إدارة المخاطر وضمان السالمة الجویة. أما نظام إدارة  األخیر
مخاطر  معالجةنظام . وهو على عكس بالتحدیدجمیع مخاطر التشغیل وال یركز على أي منها  تخفیف وطأةالسالمة فهو نظام إداري مقرر ل

مخاطر اإلرهاق تتجاوز  معالجةنظام الطیران ومدد المأموریات. وعلیه فإن متطلبات  الحدود القصوى المقررة ألوقاتبتجاوز اإلرهاق ال یسمح 
 معالجةنظام متطلبات نظام إدارة السالمة. ومن المهم أال تتجاوز وظائف ومجاالت تركیز نظام إدارة السالمة وظائف ومجاالت تركیز 

  یح.مخاطر اإلرهاق، والعكس صح
مخاطر اإلرهاق عندما یضع نظام إدارة السالمة، والعكس صحیح (انظر الفصل  معالجةنظام بمعلومات  اتینبغي أن یستعین مشغل الطائر و 

بیة تشمل فحص تدفق المعلومات مخاطر اإلرهاق بإجراءات رقا معالجةنظام ). وعلیه یجب دعم ٧-١٠-٤األول، القاعدة القیاسیة رقم 
  مخاطر اإلرهاق. ویناِقش الفصل التاسع هذه النقطة. معالجةنظام السالمة و نظام إدارة  بین

 موافقةمخاطر اإلرهاق بإجراءات  معالجةنظام وثانیا وبغض النظر عن تشابه النظامین من حیث إطار العمل وطبیعتهما التكاملیة، یمر 
موافقة تلقائیة على  لیستمخاطر اإلرهاق  معالجةل اتمشغل الطائر نظام  الموافقة علىتختلف عن إجراءات قبول نظام إدارة السالمة. أي أن 

مخاطر اإلرهاق ال یعني إعفاء مشغل الطائرة من  معالجةنظام ل الموافقة الصادرةالنظام الذي وضعه إلدارة السالمة، وهكذا فإن سحب 
  رة السالمة.إجراءات نظام إدا بموجباإلرهاق)  ها مخاطرمسؤولیة إدارة مخاطر السالمة (بما فی

  اتطر اإلرهاق تقتضي من مشغل الطائر مخا معالجةنظام أحكام     ٩-٧
  أوقات الطیران ومدد المأموریات وفترات الراحة التي طرأت علىأن یسجل التغییرات الكبیرة 

  أسباب هذه التغییرات الكبیرة. فكیف نرصد ذلك؟أن یعلل والحقیقیة، و  المعتزمة
دقیقة واحدة في وقت كل رحلة جویة وال كل فترة راحة قلت بدقیقتین عن المقرر، وٕاال أصبح هذا التسجیل غیر ال داعي لتسجیل تأخیر مدته 

"التغییرات الكبیرة" التي تلقي الضوء على عوامل تزاید المخاطر  معلومات سجلی أن اتالمطلوب من مشغل الطائر لذلك فإن مرهقا. و  الضروري
إدارة  على ه المعلوماتتحلیل هذنتائج  یطبق اتمشغل الطائر فالهیئة التنظیمیة.  تفیده كما تفیدعلومات مالهذه  ، ألنالناجمة عن اإلرهاق

مخاطر اإلرهاق وتحدید  معالجةنظام المخاطر الناجمة عن اإلرهاق، في حین تستفید الهیئة التنظیمیة من هذه المعلومات في الرصد الروتیني ل
  .بالتغییرات متى یجب على مشغل الطائرة أن یخطر الهیئة التنظیمیة فورا

________________  
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  اإلرهاق مخاطر معالجة نظام على الموافقة إجراءات — الثامن الفصل

من أن یفعله مشغلو الطائرات  تریدأن تحدد الهیئة التنظیمیة بالضبط ما  ینبغيما أن تقرر الدولة العمل بلوائح نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، 
شروط منح هذه الموافقة.  بالتفصیلطوال تنفیذ هذا النظام لیحصلوا على موافقتها النهائیة علیه. وینبغي للهیئة التنظیمیة أن توثق إجراءات 

  إجراءات الموافقة  توثیقویشرح هذا الفصل كیفیة 

  رهاقالنهج المرحلي لتنفیذ نظام معالجة مخاطر اإل     ١-٨
معالجة ل اینبغي لكل مشغل أن یضع بنفسه نظام ولذلكال توجد صیغة "جاهزة" لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق تناسب جمیع مشغلي الطائرات. 

هذا النظام بین لیلة وضحاها، لمؤسسته وعملیاتها وطبیعة ومستویات مخاطر اإلرهاق. وال تكتمل عملیة وضع  امخاطر اإلرهاق مناسب
تخطیط وٕاعداد إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق یستغرقان وقتا طویال، األمر الذي یضطر المشغل إلى تنفیذ هذا النظام على مراحل،  ألن

  على مراحل.  ١السالمةتماما مثلما یستصوب تنفیذ نظام إدارة 
  النهج المرحلي لتنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ١-٨ رقم یلخص الشكل

  
  النهج المرحلي لتنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  ١-٨الشكل رقم 

  

                                                                 
 )، الفصل العاشر.Doc 9859(دلیل إدارة السالمة الصادر عن اإلیكاو  ١

 الجدول الزمني

 المرحلة األولى:
 التخطیط

 الثغراتتحلیل 
 السیاسات والوثائق

 
 
 

 الفصل الثالث

 المرحلة الثانیة:
 رجوعیةتنفیذ إجراءات 

 لمعالجة مخاطر اإلرهاق 
 تحدید أخطار اإلرهاق

 المخاطرتقییم 
 تخفیف وطأةاستراتیجیات 

 المخاطر 
 الفصل الرابع
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تنفیذ إجراءات استباقیة وتنبؤیة 

 لمعالجة مخاطر اإلرهاق 
 تحدید أخطار اإلرهاق

 تقییم المخاطر
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 المخاطر
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 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 

 رصد أداء النظام 
 إدارة التغییرات التنظیمیة

 والتشغیلیة
 التحسین المستمر

 الفصل الخامس

 الفصل السادس ،وضع وتنفیذ اتصاالت نظام معالجة مخاطر اإلرهاق

 الفصل الثالث ،وضع وتنفیذ وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق

 الفصل السادس ،وضع وتقدیم التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق
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  التخطیط -المرحلة األولى     ١- ١-٨
مشغل الطائرات خطة عامة یثبت بها للهیئة التنظیمیة حسن إجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وكیفیة هدف المرحلة األولى هو أن یضع 

  .إدماج هذا النظام في اختصاصات مؤسسته ومن الذي سیساءل عن هذا النظام ومن هو المسؤول عن ضمان النجاح التام في تنفیذ هذا النظام
في االستعانة بخبراء استشاریین خارجیین لیحصلوا منهم بسرعة وبال جهد یذكر على نظام  من المعروف أن بعض مشغلي الطائرات یرغبون

ویلتزم به  ق ینبغي أن یكون نتاجا لمن یملكهلمعالجة مخاطر اإلرهاق یفي بالتزاماتهم إزاء الهیئة التنظیمیة. لكن نظام معالجة مخاطر اإلرها
لة الملكیة وااللتزام منذ أولى مراحل إنشاء هذا النظام. وٕان كان بوسع الخبراء أحیانا أن ویستخدمه، ولسوف تتحقق الهیئة التنظیمیة من أد

  یقدموا مساعدات قیمة لوضع هذا النظام فإنهم ال یتمتعون بالدرایة والخبرة التشغیلیتین المتوافرتین لدى مشغل الطائرات.
وال ینبغي أن یكون الخبراء االستشاریون همزة الوصل بین الهیئة التنظیمیة ومشغل الطائرات. ألن العالقة بین الهیئة التنظیمیة ومشغل 

الحدود القصوى المقررة الطائرات فیما یتعلق باستخدام نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ینبغي أن تكون مطابقة لعالقتهما فیما یتعلق بلوائح 
  الطیران ومدد المأموریات. تألوقا
  وٕاعداد خطة التنفیذالثغرات  تحلیل

إحدى الخطوات األولى لتنفیذ  نمشغل الطائرات. ولذلك فإ شركةقد تكون عناصر كثیرة من نظام معالجة مخاطر اإلرهاق جاهزة بالفعل في 
  من أجل التوصل إلى ما یلي: الثغراتنظام معالجة مخاطر اإلرهاق هي تحلیل 

 ؛الراهنةتحدید عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق المتوافرة بالفعل في النظم واإلجراءات  •
 التي یكفي تعدیلها لتكمل نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (بدال من البدء من الصفر)؛ الراهنةتحدید النظم واإلجراءات  •
  رهاق. نظام معالجة مخاطر اإل لوضعتحدید النظم واإلجراءات الجدیدة الالزمة  •

ل قد یكون لدى مشغل الطائرات مثال نظام لتقدیم التقاریر السریة في إطار نظام إدارة السالمة الذي یتبعه. وقد یكفي في هذه الحالة تعدی
تحلیل دور اإلرهاق في وقوع األحداث التي تقوض عن استمارات إعداد هذه التقاریر بحیث تفتح فیها خانات لتسجیل المعلومات الضروریة 

إلرهاق في وقوع هذه األحداث. السالمة. وقد یكفي تزوید المسؤولین عن تحلیل معلومات السالمة بتدریب إضافي على كیفیة تحلیل دور ا
مة من اإلرهاق. وال بأس أیضا یكفي إعداد إجراءات إلرسال المعلومات عن األحداث المتعلقة باإلرهاق إلى فریق العمل المعني بالسال وقد
التقاریر الخاصة باإلرهاق كمؤشر على أداء السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وفي هذه الحالة یكفي تطعیم إجراءات  استخدام من

  ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بإجراء إضافي لتقییم هذه المعلومات بانتظام.
ن ومدد المأموریات أن یجمع المشغل المعلومات عن األوقات المعتزمة واألوقات وقات الطیراأل القصوىلحدود لمن المقرر في اللوائح اإللزامیة 

الفعلیة لتشغیل الرحالت الجویة وعن مدد المأموریات. ویجوز للمشغل الذي یرید أن یطبق لوائح نظام معالجة مخاطر اإلرهاق على بعض 
ات یحدد بموجبه العملیات التي سیشملها نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، رحالته الجویة أن یضیف متغیرا إلى قواعد بیانات الرحالت والمأموری

في الجزء  ٨-١٠- ٤وبذلك یتسنى تحلیل هذه المعلومات على حدة حسب المقرر في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (القاعدة القیاسیة رقم 
فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق وتسجیلها حسب األول من الملحق السادس). وال بد من إضافة إجراءات إلرسال هذه المعلومات إلى 

  األصول في وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.
جاهزة الستخالص مؤشرات أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، ومن هذه البیانات مثال حاالت تجاوز الحدود الطواقم  توزیعقد تكون بیانات قوائم 

، أو حاالت تمدید المأموریات، أو تقاریر حاالت الشخصي أو القرارات التي اتخذها قادة الطائرات حسب تقدیرهم ،الشهریة لمدد المأموریات الشهریة
  .بوصفها من بیانات ضمان السالمة االنتهاك. وینبغي إضافة إجراءات تقییم هذه المعلومات بانتظام في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق

نظام معالجة مخاطر اإلرهاق تتزامن مع أوقات أنشطة التدریب األخرى التي تجمع بین المجموعات ومن المفید تحدید أوقات للتدریب على 
  المستهدفة.

لوضع خطة تنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وهذا یوفر أساسا خارطة طریق ّتصف طرق في شركة المشغل  الثغراتوُتستخدم نتائج تحلیل 
  ام معالجة مخاطر اإلرهاق.ومواعید إعداد كل إجراء من إجراءات نظ
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  عند نهایة هذه المرحلة األولى یصبح لدى مشغل الطائرات ما یلي:
 .للثغراتتحلیل كامل  •

. علما بأن إعداد السیاسات في أولى مراحل المساءلبتوقیع المدیر التنفیذي  ممهوربیان بسیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  •
 .هذا النظامتنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یساعد على تحدید نطاق 

 خطة تنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. •

 .نظامال هذا خطة توثیق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ومن المتوقع أن تتطور هذه الخطة عندما یبدأ تشغیل •

 .نظامهذا الخطة اتصاالت نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ومن المتوقع أن تتطور هذه الخطة عندما یبدأ تشغیل  •

تخصیص الموارد البشریة والمالیة. وینبغي أن یتمتع المدیر التنفیذي المساءل عن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بالسلطة خطة  •
 والسیطرة الالزمتین لضمان هذا التخصیص.

 الشركةلعمل المعني بالسالمة من اإلرهاق (أو ما یعادله). وتتفاوت مرحلة إنشاء هذا الفریق حسب تفاوت حجم وتعقید فریق ا •
ونظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وحسب مدى توافر ذوي المؤهالت المناسبة في المكاتب األخرى من المؤسسة لبدء أنشطة المرحلة 

 األولى.

، یشترط على مشغل الطائرات أن یقدم خطة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق إلى الدولة لتستعرضها. وهذه فرصة لالنتقال إلى المرحلة الثانیة
  الدولة لتقییم وتحدید مجاالت المشاكل المحتملة قبل أن تشرع الدولة أو یشرع مشغل الطائرات في استثمار وقت وجهد مفرطین.

  لمعالجة مخاطر اإلرهاق  رجوعیةتنفیذ إجراءات  –المرحلة الثانیة     ٢- ١-٨
تتطلب المرحلة الثانیة من مشغل الطائرات أن ینفذ (الصیغة األولى) من إجراءات معالجة المخاطر اإلرهاق، وذلك من خالل جمع وتحلیل 

ومات المتاحة تقاریر مصادر المعلومات والبیانات المتوفرة المتعلقة بالعملیات التي یشملها نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وتشمل أنواع المعل
والمأموریات السالمة السریة وتقاریر الحوادث وتحقیقات الوقائع وتقاریر التدقیق والبیانات التاریخیة إلعداد القوائم (مثل بیانات أوقات الرحالت 

وتفرض  الشركة،توحد هذه المرحلة الثانیة عملیات وٕاجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق القائمة في  لفعلیة، والتجاوزات). وفي الواقعالمعتزمة وا
  ضوابط وتعدیالت لسد الثغرات المحددة في النظام القائم.

  :ما یليوفي نهایة هذه المرحلة الثانیة یكون مشغل الطائرات قد حقق 
عي لألخطار التشغیلیة، بما في ذلك تقییم المخاطر ووضع و دید الرجإجراءات جاهزة لمعالجة مخاطر اإلرهاق وقائمة على التح •

 وتنفیذ ومراقبة الضوابط والتعدیالت المناسبة.

 إجراءات جاهزة لتوثیق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وداعمة للصیغة الراهنة من نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. •

تدعم تنفیذ الصیغة الراهنة من نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. (ینبغي أنشطة جاهزة للتدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق،  •
 .ألصحاب المصلحة أن یتأكدوا من أنهم مؤهلون لتحمل مسؤولیاتهم الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق عندما تبدأ خطة التنفیذ)

 .نظامالهذا إجراءات اتصاالت بخصوص نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، تدعم الصیغة الراهنة من  •

ما یلزم مشغل الطائرات من استعدادات إلجراء تحالیل منسقة لمستویات السالمة حسب الصیغة األولى من نظام معالجة مخاطر  •
  ).Doc 9859من وثیقة االیكاو  ٤-١٠اإلرهاق، على غرار تحالیل نظام إدارة السالمة (الفقرة رقم 

  وتنبؤیة لمعالجة مخاطر اإلرهاق تنفیذ إجراءات استباقیة –المرحلة الثالثة     ٣- ١-٨
جراءات التي تمت في اإلتضیف هذه المرحلة الثالثة إجراءات استباقیة وتنبؤیة لمعالجة مخاطر اإلرهاق (ُنوقشت في الفصل الرابع) إلى 

  المرحلة الثانیة.
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  :ما یليوفي نهایة هذه المرحلة الثالثة یكون مشغل الطائرات قد حقق 
یة، بما في ذلك تقییم ؤ واالستباقیة والتنب رجوعیةاإلرهاق قائمة أساسا على تحدید المخاطر بالطرق ال إجراءات لمعالجة مخاطر •

 المخاطر ووضع وتنفیذ ومراقبة الضوابط والتعدیالت المناسبة.

 .هذا النظامإجراءات جاهزة لتوثیق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، تدعم الصیغة الراهنة من  •

. (قد یكون وضع برنامج تدریبي هذا النظام على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، تدعم الصیغة الراهنة منأنشطة جاهزة للتدریب  •
واحد على المستوى المطلوب للتنفیذ التام لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق أكفأ من التدریب الجزئي على كل مرحلة من مراحل 

 التنفیذ.)

 .نظامهذا الة مخاطر اإلرهاق، تدعم الصیغة الراهنة من إجراءات جاهزة لالتصاالت الخاصة بنظام معالج •

من نظام معالجة الراهنة ما یلزم مشغل الطائرات من استعدادات إلجراء تحالیل منسقة لمستویات السالمة حسب هذه الصیغة  •
 ).Doc 9859من وثیقة اإلیكاو  ٤-١٠مخاطر اإلرهاق (الفقرة رقم 

  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق إطار اءات ضمان السالمة في تنفیذ إجر  –لمرحلة الرابعة ا    ٤- ١-٨
حقق  دتنفذ في المرحلة الرابعة إجراءات ضمان السالمة (الفصل الخامس من هذا الدلیل). وفي نهایة هذه المرحلة الرابعة یكون مشغل الطائرات ق

  :یلي ما
 اإلرهاق. تحدید أدوار ومسؤولیات ضمان حسن أداء السالمة في نظام معالجة مخاطر •

 تفعیل السلطات وقنوات االتصال الضروریة. •

 مؤشرات ألداء السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، جاهزة ومتفق علیها. •

 إجراءات وعملیات التقییم الدوري لمؤشرات أداء السالمة. •

نظام إطار مان أداء السالمة في إجراءات ضبین بین إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق و في االتجاهین التغذیة المرتدة السلیمة  •
 معالجة مخاطر اإلرهاق.

 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.في توثیق الالتنفیذ التام إلجراءات  •

 التنفیذ التام إلجراءات التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. •

 التنفیذ التام إلجراءات االتصال الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. •

یة هذه المرحلة الرابعة سیكون نظام معالجة مخاطر اإلرهاق مشغال بكامل طاقته ومتكامال مع نظام إدارة السالمة وفروع أي أن بحلول نها
األخرى، حسب االقتضاء. وینبغي أن یكون موضع تحسین مستمر وقادرا على التجاوب مع ما یستجد من التغییرات على المؤسسة  الشركة

  وعلى محیط العملیات.
  التنظیمیة على النظام الكامل الذي وضعه لمعالجة مخاطر اإلرهاق. الهیئة هذه المرحلة الرابعة یلتمس المشغل موافقة وفي نهایة

  مثال عملي للتنفیذ المرحلي لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ٥- ١-٨
ت ومزودة بطواقم طیران متعددة الجنسیات. مشغل الطائرات (أ) هو شركة طیران كبیرة تشغل أساسا رحالت جویة بعیدة المدى وعابرة للمحیطا

عاما ولدیها سجل سالمة ممتاز. وبدأت تهتم بوضع نظام لمعالجة مخاطر اإلرهاق یصلح  ٢٠ودأبت على تشغیل الرحالت الجویة لمدة 
لى جمیع العملیات للتطبیق على رحالتها الجویة بعیدة المدى. وقرر مدیر الشركة التنفیذي أن یطبق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ع

  للسالمة والكفاءة. تعزیزا
هذا المثال أن إدارة الشركة  في وهذا المثال یتتبع الخطوات التي ینبغي للشركة اتخاذها إلنشاء نظام كامل لمعالجة مخاطر اإلرهاق. ویفترض

، المشتركة بین اإلیكاو ٢٠١١(طبعة عام  قدلیل مشغلي الطائرات لتنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاعلى درایة بالمعلومات التي یحتویها 
  وأنها مستعدة لبدء التنفیذ. واالتحاد الدولي للنقل الجوي واالتحاد الدولي لطیاري الخطوط الجویة)
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  المرحلة األولى
 مسؤولیة تنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق أسندت إلى مدیر مكلف بهذا النظام.  -١

یؤلف فریق التنفیذ وینظم التدریب لهذا الفریق على أساسیات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  مدیر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  -٢
 وعلى علم اإلرهاق.

 المساءل عن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یخصص الموارد ویمنح السلطة الالزمة لدعم إنشاء هذا النظام. المدیر التنفیذي  -٣

 اب المصلحة الداخلیین (ممثلي إدارات الشركة).مدیر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یحدد أصح  -٤

 إعداد مسودة بیان سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  -٥

 .الثغراتمدیر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وفریق التنفیذ یجریان تحلیل   -٦

 وضع خطة توثیق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق واعتماد مسودة صیغتها األولى.  -٧

 ت نظام معالجة مخاطر اإلرهاق واعتماد مسودة صیغتها األولى.وضع خطة اتصاال  -٨

 وضع خطة التنفیذ وتحدید مواعیدها بصفة أولیة.  -٩

فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق جاهز للعمل بعضویة أصحاب المصلحة المقررین ویعقد اجتماعات دوریة مع فریق   - ١٠
 ة التطورات.التنفیذ (إذا كان له أعضاء آخرون) لمناقش

 المرحلة الثانیة

حسب الرسم البیاني إلجراءات معالجة المخاطر اإلرهاق (الفصل الرابع)، معتمدا على یعمل الفریق المعني بالسالمة من اإلرهاق   - ١١
 .عي لخطر اإلرهاقو للتحدید الرجالمعلومات والبیانات الراهنة  

فائقة المدى تتطلب و  الدولیة بعیدة المدىالعملیات و  الجویة الداخلیةت العملیات البت في ما إذا كان  ―الخطوة األولى   أ)
 مخاطر اإلرهاق.ة لكل مجموعة من إجراءات معالجة إجراءات مختلفة لمعالجة مخاطر اإلرهاق. ثم اتخاذ الخطوات التالی

سائل السالمة، وتقاریر الحوادث، جمع وتحلیل البیانات والمعلومات المتاحة (مثل التقاریر السریة عن م ―الخطوة الثانیة   ب)
 وتحقیقات الوقائع، وتقاریر التدقیق، والبیانات التاریخیة عن القوائم).

 تحدید خطر (أخطار) اإلرهاق. ―الخطوة الثالثة   ج)

من أجل إدارة السالمة تها في نظام وتوضیح روابطها مع مثیال .ٕاجراءات تقییم المخاطرخطوات و وضع  ―الخطوة الرابعة   د)
. (في مثال هذه الشركة الكبیرة، ینص بیان سیاسات نظام معالجة مخاطر التي یجب تخفیفها تحدید أولویات المخاطر

اإلرهاق على أن فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق هو المسؤول عن تحدید أولویات مخاطر اإلرهاق، وعن وضع 
شهریة عن هذه األنشطة إلى مجلس استعراض السالمة المختص وتنفیذ ورصد الضوابط والتعدیالت، وعن تقدیم تقاریر 

 بنظام إدارة السالمة، لتصبح هذه التقاریر جزءا من إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق برمته).

 اختیار وتنفیذ الضوابط والتعدیالت. ووضع مؤشرات ألداء السالمة. ―الخطوة الخامسة   ه)

 إعداد إجراءات لرصد فاعلیة الضوابط والتعدیالت. ―الخطوة السادسة   و)

تنفیذ التدریب بما یضمن تأهیل أصحاب المصلحة لالضطالع بأدوارهم ومسؤولیاتهم في إطار نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وفي   - ١٢
ت قنوات االتصال الالزمة للحصول على هذا المثال تقرر تقدیم التدریب لدعم جمیع جوانب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وفتح

 تحدیثات التدریب وٕاصدار االستعجاالت عند تنفیذ المرحلتین الثالثة والرابعة من نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.

 فتح قنوات اتصال نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  - ١٣
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ي إطار النظام الراهن لمعالجة مخاطر اإلرهاق فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق یجري تحالیل منسقة عن السالمة ف  - ١٤
دمها إلى مجلس استعراض السالمة المختص بنظام إدارة السالمة. (في هذا المثال یتحمل هذا المجلس مسؤولیة وظائف قوی

 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.) ضمان السالمة التي تؤدى في إطار

 المرحلة الثالثة

فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق  یحددلكل مجموعة إجراءات وضعت في المرحلة الثانیة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق،   - ١٥
 .یاؤ الوسائل المناسبة لتحدید خطر اإلرهاق تحدیدا استباقیا وتنب

 ُتستخدم وسائل تحدید اإلرهاق االستباقیة في تقییم األخطار الروتینیة والمعقدة.  أ)

 یا تدمج مع إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق التي وضعت في المرحلة الثانیة.ؤ إجراءات تحدید خطر اإلرهاق تحدیدا استباقیا وتنب  - ١٦

مناسب وأصبحوا مؤهلین للقیام بأدوارهم ومسؤولیاتهم في إطار نظام معالجة التدریب الحصلوا على  جمیع أصحاب المصلحة  - ١٧
 مخاطر اإلرهاق.

 االتصال الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق أصبحت مشغلة.قنوات   - ١٨

فریق العمل المعني بالسالمة من مخاطر اإلرهاق یجري تحالیل منسقة عن السالمة في إطار النظام الراهن لمعالجة مخاطر   - ١٩
 اإلرهاق ویقدمها إلى مجلس استعراض السالمة المختص بنظام إدارة السالمة.

 المرحلة الرابعة

مؤشرات أداء السالمة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق تقرر بالتعاون بین فریق العمل المعني بالسالمة من مخاطر اإلرهاق   - ٢٠
ل عن نظام معالجة مخاطر ءالتنفیذي المسا المدیرومجلس استعراض السالمة المختص بنظام إدارة السالمة، ویوافق علیها 

 اإلرهاق.

٢١ -    
البت في نوع المعلومات المطلوب تحلیلها الستخالص االتجاهات (مثل معدالت اإلبالغ عن حاالت اإلرهاق في الطیران  •

 .الطائرات) طرزالعملیات أو في فئات بین أزواج المدن أو في 
دد الوقائع التي وضع مواصفات لمقارنة األداء بأهداف السالمة (هل یتزاید مثال مستوى المخاطر اإلجمالي، وهل یتزاید ع •

تنطوي على مخاطر أقوى، وهل یجري بلوغ أهداف السالمة المقررة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وهل یجري 
 استیفاء الشروط التنظیمیة).

البت في طرق تحدید أخطار اإلرهاق الجدیدة، ووضع حدود دنیا مثال للشروع في اتخاذ اإلجراءات (تحدید المستوى الذي  •
 االتجاهات المناوئة  في مؤشرات األداء استحقت التحري عن أسبابها). إذا بلغته

 تتخذ الخطوات الالزمة لتحدید التغییرات التي تؤثر على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  - ٢٢

ن الشركة، تتخذ الخطوات الالزمة لتقییم جودة تنفیذ توصیات فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق في اإلدارات األخرى م  - ٢٣
 وتشغیل رحالت الطیران. المواعیدتوصیات جداول  مثل

 تتخذ الخطوات التالیة الالزمة  لضمان السالمة:  - ٢٤
التقاریر الشهریة التي یعدها فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق ترفع إلى مجلس استعراض السالمة المختص  •

 اإلرهاق المستجدة وعن حالة مؤشرات أداء السالمة المتفق علیها.تحدث المعلومات عن أخطار و بنظام إدارة السالمة. 
مجلس استعراض السالمة المختص بنظام إدارة السالمة یطلب تقاریر خاصة من فریق العمل المعني بالسالمة من  •

 اإلرهاق، مثل التقاریر التي تقدم عن التغییرات التشغیلیة المهمة ومنها فتح الطرق الجویة الجدیدة.
الطیارین  بالغاتالعمل المعني بالسالمة من اإلرهاق یجري استعراضا ربع سنوي لالتجاهات المستخلصة من  فریق •

 إلى مجلس استعراض السالمة المختص بنظام إدارة السالمة. استنتاجاتهالسریة عن اإلرهاق، ویقدم 
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 الحدود القصوى المقررة ألوقاتیجري فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق استعراضا ربع سنوي التجاهات تجاوز  •
إلى مجلس استعراض  استنتاجاتهفي خطة عمل نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، ویقدم والمدرجة ومدد المأموریات  الطیران

 السالمة المختص بنظام إدارة السالمة.

بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق استعراضا سنویا لألنشطة التي مارسها فریق  ومختصاستشاري علمي مستقل یجري فریق  •
 العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق من أجل تحدید أخطار اإلرهاق ووسائل تخفیف حدتها.

فریقا ویكلفه بالتدقیق الداخلي في نظام معالجة مخاطر  یؤلفمجلس استعراض السالمة المختص بنظام إدارة السالمة   •
 اإلرهاق.

 المدیرفریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق یقدم إلى مجلس استعراض السالمة المختص بنظام إدارة السالمة، وٕالى  •
ري العلمي المستقل فریق االستشاالالتنفیذي المساءل عن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، تقریرا سنویا یتضمن توصیات 

 بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق، كما یتضمن نتائج عملیات التدقیق واإلجراءات المتخذة بشأنها. المختص

مجلس استعراض السالمة یجري أول تدقیق ربع سنوي ألداء السالمة في إطار نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  ألفهالفریق الذي   - ٢٥
 ثة على االرتیاح لسنة كاملة، فیخفض تواتر هذا التدقیق الداخلي لیصبح مرة كل ستة أشهر.قیق باعدوٕاذا ظلت نتائج هذا الت

 وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق اكتملت تماما.  - ٢٦

 التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق اكتمل تماما.  - ٢٧

 اتصاالت نظام معالجة مخاطر اإلرهاق اكتملت تماما.  - ٢٨

  افقة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاقخطوات المو     ٢-٨

  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق إجراءات الموافقة على    ٢-٨الشكل رقم 
   

 الجدول الزمني

 المرحلة األولى:
 التخطیط

 الثغراتتحلیل 
 السیاسات والوثائق

 
 
 

 الفصل الثالث

 المرحلة الثانیة:
 رجوعیةتنفیذ إجراءات 

 لمعالجة مخاطر اإلرهاق 
 تحدید أخطار اإلرهاق

 تقییم المخاطر
 تخفیف وطأةاستراتیجیات 

 المخاطر 
 الفصل الرابع

 المرحلة الثالثة:
تنفیذ إجراءات استباقیة وتنبؤیة 

 لمعالجة مخاطر اإلرهاق 
 تحدید أخطار اإلرهاق

 تقییم المخاطر
 تخفیف وطأةاستراتیجیات 

 المخاطر
 الفصل الرابع

 المرحلة الرابعة:
تنفیذ إجراءات ضمان الجودة في 
 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 

 رصد أداء النظام 
إدارة التغییرات التنظیمیة 

 لتشغیلیةا
 التحسین المستمر

 الفصل الخامس

 الفصل السادس ،وضع وتنفیذ اتصاالت نظام معالجة مخاطر اإلرهاق

 الفصل الثالث ،وضع وتنفیذ وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق

 الفصل السادس ،وضع وتقدیم التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق
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  ق تدرجه.یرصد وتوثو  للموافقة على النظام تنظیمیةإجراءت من الهیئة االیتطلب التنفیذ االطرادي لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
. وینبغي ٢- ٨الموافقة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وردت في داخل أسهم الشكل رقم المراحل التنظیمیة األساسیة طوال خطوات 

  االنتهاء من اتخاذ جمیع هذه الخطوات قبل إصدار الموافقة النهائیة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.

یقتضي سنوات، وذلك الهیكل كبیرة والمعقدة الحصول على الموافقة التامة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق لدى شركات الخطوط الجویة ال
لیتسنى الوقت الكافي لتقییم وظائف ضمان السالمة. ولكن بوسع الهیئة التنظیمیة أن تسمح للشركة باستخدام إجراءات نظام معالجة مخاطر 

  تجهز وظائف ضمان السالمة.ومدد المأموریات ریثما  الطیران الحدود القصوى المقررة ألوقاتاإلرهاق لتتجاوز على سبیل التجربة 

تجمعها الوثائق المقترح أن تستوفیها الهیئة التنظیمیة خالل دورة الموافقة موضحة في األقسام الواردة أدناه. وجمیع المعلومات واألدلة التي 
النهائیة على نظام معالجة مخاطر قرار إصدار الموافقة  الذي یتخذ على أساسهالهیئة التنظیمیة طوال خطوات الموافقة تسهم في التقییم الكلي 

  اإلرهاق.

  بالغ مشغل الطائرات ―المرحلة التنظیمیة األساسیة األولى     ١- ٢-٨
ینبغي أن یكون بین الهیئة التنظیمیة ومشغل الطائرات تواصل طوال التنفیذ االطرادي لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق، بدءا من وقت شروع 

ا التعامل المبكر یساعد على إنشاء عالقة عمل مفتوحة ومستنیرة بین الهیئة التنظیمیة ومشغل الطائرات، المشغل في إجراءات التنفیذ. وهذ
  .على المشغل ویساعد الهیئة التنظیمیة على عرض توقعاتها وشروطها عرضا واضحا

تزم وضع نظام لمعالجة مخاطر اإلرهاق هي ع هذا التواصل المبكر مع مشغل الطائرات الذي یعیوٕاحدى الطرق المتوفرة للهیئة التنظیمیة لتشج
نیة مكتوب. وبعض الدول تشترط مجرد خطاب من المشغل یذكر فیه نیته، بینما تفضل دول  إعالنالحصول منه على الهیئة أن تشترط 

التنظیمیة مقابلة المشغل وجها مقترح". ویجوز أیضا أن تفضل الهیئة "إخطار بتعدیل استمارة ستمارة رسمیة مثل أخرى أن یستوفي المشغل ا
  لوجه لمناقشة خططه.

  عند هذه النقطة تتوقع الهیئة التنظیمیة أن یكون المشغل قد اتخذ بالفعل بعض اإلجراءات التحضیریة ومنها ما یلي:

 تعیین مدیر (واحد أو أكثر) لألعمال التنظیمیة وتخویله السلطة المناسبة؛ •

 على الدرایة السلیمة؛ضمان حصول مسؤول (واحد أو أكثر)  •

 تخصیص الموارد الالزمة لدعم إنشاء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. •

هذه القائمة  وینبغي أن تكونبشروطها التنظیمیة.  تفقدیةما أن ینشئ المشغل أواصر التواصل األولیة، ینبغي للهیئة التنظیمیة أن تسلمه قائمة 
لطائرات بالمرونة في طریقة وفائه بشروطها. ووضع مثل هذه القائمة التفصیلیة یستغرق وقتا أن تسمح لمشغل او تفصیلیة بالضرورة،  تفقدیةال

تصبح أداة أساسیة للهیئة التنظیمیة ومشغل الطائرات، ألنها تشكل األساس الذي سیستند  إنجازهالكن بمجرد االنتهاء من و ویقتضي مجهودا، 
تشكل للهیئة التنظیمیة الجزء األول من إجراءات  ، وألنهانظام معالجة مخاطر اإلرهاق قبل وضع خطة تنفیذ الثغراتإلیه المشغل في تحلیل 

  الخاصة بكل مرحلة تنظیمیة أساسیة. تفقدیةوممارسة المراقبة. ویرد أدناه شرح لبنود القائمة ال تهاالتدقیق الالزمة إلصدار موافق

  استعراض خطة وسیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ―المرحلة التنظیمیة األساسیة الثانیة     ٢- ٢-٨

لتسجیل التنظیمیة استخدام وسیلة  أشمل  الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق التي أعدت سلفا، تستطیع الهیئة تفقدیةبناء على القائمة ال
وب الذي یتبعه المشغل إلثبات امتثاله للعناصر قه مشغل الطائرات، واألسلكل عنصر مقرر من عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وثّ 

نا المقررة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ، وأي تعلیقات تبدیها الهیئة التنظیمیة على اقتراحات المشغل. وهذه الوسیلة هي أیضا (وتسمى ه
د ألن الوثیقة الناتجة ستصبح األداة األساسیة استثمار یستحق الجه ادا، ولكنهجهو وقتا  تقتضي"نموذج تقییم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق") 

  (ج) بهذا الدلیل مثاال لنموذج تقییم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. المرفقلممارسة المراقبة. ویتضمن 
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  وثائق المراقبة
  استعراض خطة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   -١

 شمولهاوبیان العملیات الجویة المراد  تحلیل الثغراتینبغي للهیئة التنظیمیة أن تستعرض خطة التنفیذ التي أعدها مشغل الطائرات، بما فیها 
في قدرة  ضعفذلك للتبكیر باكتشاف أي و الموظفین الرئیسیین المشاركین والجدول الزمني المتوقع، بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق وبیان ب

  قبل أن تستثمر الدولة أو یستثمر المشغل مزیدا من الوقت والمجهود. هتحسینو شغل على تنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق الم
والنتیجة اإلیجابیة الستعراض خطة تنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق معناها أن الهیئة التنظیمیة حصلت على الدلیل القاطع بأن المشغل 

  میة.الشروط التنظی استوعب
  للمراقبة: تفقدیةالقائمة ال

 خطة تنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاقل التفقدیةقائمة ال
 عن السالمة؛ الفعال اإلبالغتعبر عن االلتزام بثقافة  •
 تحدد أهداف السالمة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق؛ •
 المدیرتحدد أدوار ومسؤولیات جمیع أصحاب المصلحة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، بمن فیهم  •

  التنفیذي المساءل؛
 تحدد العملیات النوعیة المقصودة بخطط التنفیذ؛ •
 تحدد الجدول الزمني العام لخطوات التماس الموافقة النهائیة. •
 خطة إعداد الوثائق (الفصل الثالث) •
 المراحل األساسیة —
 األسلوب —
 خطة وضع إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الرابع) •
 المراحل األساسیة —
 األسلوب —
 خطة وضع إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الخامس) •
 المراحل األساسیة —
 األسلوب —
 مخاطر اإلرهاق (الفصل السادس)خطة إعداد التدریب على نظام معالجة  •
 المراحل األساسیة —
 األسلوب —
 من الفصل السادس) ٣- ٦خطة وضع إجراءات االتصال لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفقرة رقم  •
 المراحل األساسیة —
 األسلوب —

  
 استعراض االقتراح األولي بشأن سیاسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   -٢

ق باستخدام نموذج تقییم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (المذكور أعاله)، ینبغي للهیئة التنظیمیة أن تجري استعراضا مكتبیا لسیاسیات ووثائ
على  لتقطع بما إذا كانت صیغتها المقترحة قد استوفت الشروط التنظیمیة ، وذلكنظام معالجة مخاطر اإلرهاق التي أعدها مشغل الطائرات

  ویتضمن هذا االستعراض تقییم ما یلي: .الوافيالنحو 
 مضمون السیاسات؛ •
 الهیكل التنظیمي؛ •
خطوات تسجیل مدى االنحراف عن الحدود لدواعي معالجة المخاطر، على أن تشمل هذه الخطوات توثیق مدى وأسباب  •

والتخفیضات الكبیرة لمدد  الخاصة بالرحالت الجویة المنتظمة،ومدد المأموریات  الطیرانالتجاوزات الكبیرة ألوقات 
 د الطائرات سلطته الستكمال وقت رحالت الطیران؛وكثرة المرات التي استخدم فیها قائ،الراحة
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 لتقییم مخاطر اإلرهاق؛ المقترحة الخطوات •
 الخطوات المقترحة لضمان السالمة؛ •
 خطوات تحقیق التكامل مع اإلدارة المعنیة بالسالمة؛ •
 الجودة؛إجراءات تدقیق مراقبة  •
 عن اإلرهاق)؛ اإلبالغخطة التدریب األولي وٕاجراءاته (بما في ذلك التدریب على  •
 صالحیات فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق؛ •
 السالمة؛ تفاصیل أنشطة تعزیز •
  أسالیب رصد وٕادارة التغییرات في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. •

للتحقق  ، وذلكبشأن هذه الوثائق مع الموظفین الرئیسیین المشاركین في وضع خطة التنفیذ قد ترغب الهیئة التنظیمیة في إجراء مقابالت
  مستوى درایاتهم التنظیمیة والتزامهم بالخطة. من

النتیجة اإلیجابیة الستعراض مشروع خطة وسیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق معناها أن المشغل قد زود الهیئة التنظیمیة بالدلیل على 
  شروط تنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.بامه التز 

  للمراقبة: تفقدیةالقائمة ال
 الستعراض السیاسات والوثائق األولیة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق تفقدیةالقائمة ال

 (الفصل الثالث)
 .جاهزة سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق •
 الشركة بمعالجة مخاطر اإلرهاق.سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق تؤكد التزام  •
 سیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق تشمل بیانا واضحا بشأن تخصیص الموارد الضروریة لتنفیذ هذه السیاسات. •
 .جاهزة عن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق اإلبالغإجراءات  •
 أنواع السلوكیات التشغیلیة المرفوضة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. علىواضح  دلیل •
 شروط تطبیق اإلجراءات التأدیبیة معّرفة بوضوح في سیاق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. •
 على جمیع مكاتب الشركة. وزعتالسیاسات  •
یذ وتجدید نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وعن قاطعة عن تنفالذي یتحمل المسؤولیة الالمساءل  المدیر التنفیذيتحدید  •

 السیطرة الكاملة على الموارد الضروریة.
 ما یلي: وال سیما وثائقالوثائق األولیة تسلیم  •

 إجراءات معالجة المخاطر اإلرهاق —
 إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق —
 التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق —
 عملیات وٕاجراءات االتصال بخصوص نظام معالجة مخاطر اإلرهاق —

  استعراض اإلجراءات األولیة لمعالجة مخاطر اإلرهاق ―المرحلة التنظیمیة األساسیة الثالثة     ٣- ٢-٨
الطائرات أن یشرع بمجرد الخروج بنتیجة إیجابیة من استعراض خطة إنشاء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وسیاساته ووثائقه، یستطیع مشغل 

  تتطلب عقد عدة لقاءات بین الهیئة التنظیمیة والمشغل.و التي قد تستغرق مدة طویلة  ثانیة والثالثة من خطوات التنفیذفي تنفیذ المرحلتین ال
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  وإلنجاز هذه المرحلة األساسیة الثالثة الخاصة باإلجراءات التنظیمیة ینبغي للهیئة التنظیمیة القیام بما یلي:
التي وضعها المشغل لتقییم المخاطر، بما في ذلك الوسائل التي یستخدمها، مثل مسك سجل  رجوعیةاستعراض اإلجراءات ال - ١

ألخطار اإلرهاق، وكیفیة تصنیف مصفوفة األخطار، واستخدام التدابیر المشددة والمرجحة المتفق علیها، ومنهجیة وضع 
تجرى لطواقم الطائرات، ومحاضر اجتماعات فریق  التي ستقصاءاتواالرهاق، عن اإل اإلبالغ، وٕاجراءات تخفیفاستراتیجیات ال

 العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق؛

التي توزیع المتفق علیها لوضع قوائم ال المعاییراستعراض اإلجراءات االستباقیة والتنبؤیة لتحدید األخطار، بما في ذلك تقییم  - ٢
، ووضع مؤشرات األداء لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق البیولوجي النموذج الریاضي ، وأي معلومات منالطواقم إرهاقتتفادى 

وتحدید أهدافها، وتقدیم الوثائق العلمیة الداعمة، ومحاضر اجتماعات فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق، ومعلومات عن 
 األخطار؛ خفیف وطأةتأفضل الممارسات، وسجل أخطار اإلرهاق، واإلجراءات اإلضافیة المقترحة ل

واالستباقیة والتنبؤیة) واالتفاق على المؤشرات األساسیة ألداء  رجوعیةاستعراض نتائج جمیع إجراءات تقییم المخاطر (االجراءات ال - ٣
 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق وأهدافه؛

راءات التي اتخذها مشغل الطائرات تقییم المخاطر، وتقییم اإلج فيأخذ عینات مباشرة من بعض السجالت المستشهد بمعلوماتها  - ٤
 ؛التي تم تزویده بهاتقییمات ال على أساس

إجراء االستعراض الختامي لبرنامج التدریب األولي وسجالت التدریب (وال بأس من حضور إحدى دورات التدریب األولي).  - ٥
أنها تشمل مواد عامة بشأن اإلرهاق وینبغي للهیئة التنظیمیة أن تستعرض اقتراحات المشغل بشأن تدریب موظفیه للتأكد من 

ومواد خاصة بشأن جوانب وٕاجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وینبغي أن ُیقدم التدریب بطریقة متناسبة مع مدى مشاركة 
فئات الموظفین في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. وفي إطار برنامج التدریب، ینبغي لجمیع الموظفین المشاركین في نظام 

عن اإلرهاق أن یتدربوا على وجه التحدید على كیفیة تشغیل هذا النظام، وكیفیة استخدام معلوماته، ومتى ینبغي إجراء  الغاإلب
اإلرهاق. ویجوز للهیئة التنظیمیة أن تحضر جلسة تدریب بدال  بالغاتالمذكورة في  تصرفاتهتقییم إضافي ألي شخص بسبب 

 هاج التدریب.من مجرد استعراض مواد التدریب و/أو من

إجراء وتوثیق مقابالت شخصیة مع موظفین من جمیع المجاالت المتعلقة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق، ویجوز أن یحضرها  - ٦
 خبراء مراقبة آخرون أو موظفون آخرون (من داخل الدولة أو خارجها) في إطار استعراض المعلومات؛

معالجة مخاطر اإلرهاق وتعدیلها حسب االقتضاء إذا تبین أنها ال تفي استعراض الحدود الخارجیة لتشغیل النظام المقترح ل - ٧
 بالمطلوب؛

  قائمة باإلجراءات التصحیحیة حسب االقتضاء. و  ،تقدیم تقریر تدقیق - ٨
نفیذ ینبغي أن یعرض المشغل على موافقة الهیئة التنظیمیة خطة تفإذا طلبت الهیئة التنظیمیة من مشغل الطائرات اتخاذ إجراءات تصحیحیة 

 هذه اإلجراءات التصحیحیة. وما أن یتخذ المشغل هذه اإلجراءات التصحیحیة ینبغي للهیئة التنظیمیة أن تعید الخطوات ذات الصلة المذكورة
  أعاله وأن تصدر تقریرا بانتهاء االستعراض.

یجوز عندئذ للهیئة التنظیمیة أن تسمح لمشغل عندما ال یقتضي األمر إجراءات تصحیحیة، أو ما أن تكتمل اإلجراءات التصحیحیة المطلوبة، 
 الطائرات بأن یجرب إجراءاته المقترحة لمعالجة مخاطر اإلرهاق دون أن یتجاوز الحدود الخارجیة الجدیدة المتفق علیها. وهذا ال یعني أن

  فذ بعد.الموافقة النهائیة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق قد صدرت ، ألن إجراءات ضمان السالمة لم تن
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  للمراقبة: التفقدیةالقائمة 
 الشروط العامة

 إنشاء فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق •
 تعیین أعضاء فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق. —
 تعیین شخص مؤهل إلدارة ومراقبة أعمال فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق . —
 العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق بوظائفه وبمسؤولیات العمل المطلوبة منهم.وفاء جمیع أعضاء فریق  —

 رسم الحدود الخارجیة (القیم القصوى ألوقات الطیران و/أو مدد المأموریات والقیم الدنیا لفترات الراحة). •
 مسك وتحدیث سجالت أوقات رحالت الطیران ومدد المأموریات  وفترات الراحة. •

 اإلجراءات األولیة لمعالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الرابع)إثبات صحة 
 عن اإلرهاق.لإلبالغ اوجود نظام فعال لتقدیم  •
 ).٢-٤تحدید العملیات المشمولة بكل مجموعة من إجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفقرة رقم  •
 ).٤- ٤ورقم  ٣-٤جمع البیانات والمعلومات (الفقرتان رقم  •
 ).٤-٤األخطار (الفقرة رقم تحدید  •
 ).٥-٤القیام بعملیات تقییم المخاطر وتوثیقها (الفقرة رقم  •
  ).٦-٤المخاطر على النحو السلیم (الفقرة رقم  تخفیف وطأة •
عن  ،تدفق المعلومات بطریقة مثبتة بین نظام معالجة مخاطر اإلرهاق ونظم السالمة األخرى (مثل نظام إدارة السالمة •

  یق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق أو عن طریق اإلدارة المعنیة بالسالمة لدى المشغل).طریق فر 
 إثبات صحة إجراءات تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل السادس)

تمتعهم ) مع الموظفین المشاركین في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق الذین أثبتوا ٢- ٦تنفیذ خطة التدریب (الفقرة رقم  •
 بالمستوى المقرر من الدرایة بمسائل النوم واإلرهاق والمسؤولیات واإلجراءات المتعلقة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق.

 ).٣- ٦مسك سجالت التدریب (الفقرة رقم  •
 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق على جمیع أصحاب المصلحة. في حینها عننشر المعلومات  •

  الموافقة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  ―المرحلة التنظیمیة األساسیة الرابعة     ٤- ٢-٨
 قبل منح الموافقة النهائیة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، یجب إقامة الدلیل على أن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یحقق نتائج السالمة

إجراءات ضمان السالمة والتحقق من أن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یعمل في المطلوبة. وینبغي لمشغل الطائرات اآلن أن یلتمس اعتماد 
الحدود اإللزامیة. ویستغرق اعتماد إجراءات ضمان السالمة وقتا ویتطلب من الهیئة التنظیمیة القیام  تجاوزتنطاق الحدود الخارجیة التي ربما 

نات البیانات وتوثیق التحالیل وعقد مقابالت مع الموظفین الرئیسیین. وینبغي بزیارات منتظمة امكاتب المشغل وٕاجراء استعراضات مكتبیة لعی
تعمل بطریقة منسقة  -بما فیها إجراءات ضمان السالمة  -من أن جمیع عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق الهیئة التنظیمیة أن تتحقق 

تنظیمیة أن ترصد جمیع األنشطة لفترة التجریبیة ینبغي للهیئة الفي نطاق إجراءات السالمة الشاملة التي ینفذها المشغل. وطوال هذه ا
  كثب.  عن

معالجة ومن المهم أن تحدد الهیئة التنظیمیة مهلة لهذه الفترة التجریبیة. وبینما ینبغي إعطاء المشغل وقتا وافیا لیثبت أن جمیع عناصر نظام 
، ال یمكن السماح للمشغل بالعمل خارج الحدود اإللزامیة الغرض المطلوب منهاتؤتي مخاطر اإلرهاق (بما في ذلك إجراءات ضمان السالمة) 

استخدام نظام "قید  إلى في هذه الحالة سیركن ه، ألنالموافقةقیمة حصوله على انخفضت الفترة التجریبیة  إذ كلما طالتهایة. نإلى ما ال 
  التنفیذ" ال یفي بشروط الموافقة.
إجراءات ضمان السالمة في مراجعة مؤشرات أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق حسب األهداف  ه یستخدمت أنینبغي لمشغل الطائرات أن یثب

ف المتفق علیها وأن یحدد أي إجراءات ضروریة ویتخذها. وحیثما بینت االتجاهات أن التعدیالت أو الحدود الخارجیة غیر مناسبة لتحقیق أهدا
وجود تغییرات تقوض نظام معالجة مخاطر اإلرهاق برمته، وجب إجراء تقییم عن ت ضمان السالمة أداء السالمة ، أو حیثما كشفت إجراءا

  في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ألوجه النقصمن جدید 
لنظام، وُتسجل في محاضر في استعراض افریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق  یستعین بهجزءا  وتصبح ،توثق هذه اإلجراءات

ویجد لها الحلول. ذلك ألن وظائف  أن یقّیمهاهذا الفریق أي أخطار جدیدة ناجمة عن اإلرهاق و  یحدد. ویجب أیضا أن هذا الفریق تاجتماعا
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الحدود الخارجیة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق.  مالءمةمدى كما ترصد ضمان السالمة ترصد فاعلیة التعدیالت التي تخفف حدة المخاطر 
المخاطر  تخفیف وطأةضع النظام برمته موضع التدقیق الداخلي للتحقق من صحة تطبیق اإلجراءات وفاعلیة خطوات وینبغي أیضا أن یو 

  یجب توثیق هذه التدقیقات.و ومن صحة االفتراضات. 
الفترة التجریبیة ستسنح الفرصة أمام الهیئة التنظیمیة لتستوثق من قدرة المشغل على التجاوب السلیم مع البیانات الجاري جمعها،  أثناءوفي 

ولتحصل منه على ما یثبت حسن معالجته لمخاطر اإلرهاق. وینبغي أن تشمل هذه الفرصة رصد أداء السالمة بعد كل تغییر في اإلجراءات. 
الت الجویة ومدد المأموریات، الرح الحدود القصوى المقررة ألوقاتمن أن ترصد الهیئة التنظیمیة قیام المشغل بتخفیض  نااوال بأس أحی

  تخفیض جائز في ظل تطبیق إجراءات نظام معالجة المخاطر اإلرهاق. وهو
نظام معالجة مخاطر برنامج التدریب على بت أن النظام، ینبغي أن یكون مشغل الطائرات قد أث الموافقة علىفي هذه  المرحلة األخیرة وقبل 

تدریبا متكررا وفعاال. وینبغي للهیئة التنظیمیة أن تتحقق من تنفیذ المشغل لجمیع أنشطة التدریب األساسي المحددة في خطة  یشملاإلرهاق 
  مخاطر اإلرهاق.التنفیذ المعتمدة، وذلك قبل أن تصدر الهیئة التنظیمیة موافقتها النهائیة على نظام معالجة 

النموذج  ووه ،هائي لنظام معالجة مخاطر اإلرهاقنال هاتدقیقفي ینبغي للهیئة التنظیمیة أن تستخدم نموذج تقییم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
لنهائي، ینبغي للهیئة حتى اآلن لتوثیق التقدم الذي احرزه مشغل الطائرات طوال عملیة الموافقة. واآلن وقد حان موعد التدقیق ا تهاستخدمالذي 

أنشطة ضمان السالمة في إطار نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وذلك بأن تراجع  جودةالتنظیمیة أن تفحص األدلة التي ساقها المشغل على 
أن إجراءات وأن تجري تقییما لالتجاهات. وینبغي لها أیضا أن تتأكد من  ،نظام معالجة مخاطر اإلرهاقبأهداف األداء المتفق على بلوغها 

 بالغاتهذا النظام قد وضعت موضع التدقیق الداخلي. ویجوز للهیئة التشغیلیة أن تدقق في بعض المصادر األساسیة لمدخالت النظام (مثل 
لمجرد  البالغاتفحص هذه ت ماعن اإلرهاق) عند اإلبالغ(مثل  اإلبالغاإلرهاق)، على أال یغیب عن بال الهیئة التنظیمیة سریة بعض أسالیب 

السالمة  بالغاتتقییم المشغل لالتجاهات. وینبغي أن تضع الهیئة التنظیمیة نصب أعینها إعطاء األولویة للمحافظة على سریة  إثبات حسن
. وینبغي للهیئة التنظیمیة أن تتوقع أن المشغل قد وثق بالفعل االتجاهات التي البالغات يمقدم اتالمشغل وعلى سریة هوی التي بحوزة

  وأعاد تقییم مخاطر اإلرهاق باتباع وسائل تقییم المخاطر. البالغاتخلصها من است
ویبات أو اإلضافات المطلوبة، ینبغي للهیئة التنظیمیة أن تستعرض أیضا وثائق وٕاجراءات المشغل النهائیة لتتأكد من أنه أدخل علیها التص

  ا برنامج التدریب المتكرر.تستعرض في نهایة المطاف برنامج التدریب النهائي، وال سیم وأن
الجویة وبمجرد استیفاء جمیع المعاییر في كل خطوة، وتشغیل جمیع إجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بطریقة متسقة مع العملیات 

یبیة وأصبح بإمكانه یعني أن مشغل الطائرات قد خرج من الفترة التجر اإلصدار هذه اإلجراءات، یمكن إصدار الموافقة. وهذا ب المشمولةالمحددة 
للعملیات الطیران ومدد المأموریات دون تجاوز الحدود الخارجیة المتفق علیها  أوقاتاستخدام نظام معالجة مخاطر اإلرهاق لتعدیل 

ها على . وال یمكنه تنفیذ أي تغییرات في نطاق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق قبل أن توافق الهیئة التنظیمیة على تطبیقالمخصوصة المحددة
  العملیات الجدیدة.

 إجراءات ضمان السالمة. للموافقة علىیبین الجدول التالي قائمة الشروط العامة 

  للمراقبة: تفقدیةالقائمة ال
 إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الخامس) الموافقة على

 ).٢-٥التنظیمیة (الفقرة رقم تحدید مؤشرات ألداء السالمة مقبولة للهیئة  •
  رصد ضمان أداء السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق من خالل رصد اتجاهات مؤشرات أداء السالمة  •

  ).٣- ٥ورقم  ٢-٥(الفقرتان رقم 
 ).٤-٥ورقم  ٣-٥المخاطر، حسب االقتضاء، استجابة للنتائج (الفقرة رقم  تخفیف وطأةتغییر الضوابط ووسائل  •
 ).٥-٥وجود خطوات لتحدید وٕادارة التغییرات التي تؤثر على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفقرة رقم  •
 وجود إجراءات للتحسین المستمر لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. •
 استعراض الوثائق النهائیة الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق، بما في ذلك ما یلي: •

 اإلرهاق إجراءات معالجة مخاطر —
 إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق —
 التدریب على نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (بما في ذلك برنامج التدریب المتكرر) —
 إجراءات وخطوات االتصال الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. —
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أن تضع شروطا ومواعید للتدقیق المستمر. ومن هذا المنطلق یجوز للهیئة في الجزء األخیر من عملیة الموافقة ینبغي للهیئة التنظیمیة 
التنظیمیة أن تشترط على مشغل الطائرات أن یوافیها بتقاریر شهریة (أو على مدد أخرى تحددها الهیئة) فیها تحدیث التجاهات جمیع أو 

  بعض مؤشرات أداء المتفق علیها في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.
ریقة التي ُتسجل بها وظائف التدقیق اإلشرافي العادیة، ینبغي للهیئة التنظیمیة أن تشترط على المشغل الذي یستخدم نظام معالجة وبنفس الط

إجراءات  الصادرة في سیاقمخاطر اإلرهاق أن یمسك سجالت مناسبة لهذا النظام یدون فیها النتائج واالستنتاجات وٕاخطارات التصویب 
  الموافقة والمراقبة المستمرة. 
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  اإلرهاق مخاطر معالجة نظام مراقبة — التاسع الفصل

هذا النظام وتوافقه مع  فاعلیةمدى المستمرة لمراقبة الاإلرهاق، تصبح الدولة مسؤولة عن  مخاطر لمعالجةنظام المشغل  الموافقة علىبمجرد 
مثل الضغوط أخرى هذا النظام بتغیر الضوابط التنظیمیة وعدة عوامل  فاعلیةالقواعد التنظیمیة والتحقق من أن مستوى أدائه مقبول. وقد تتأثر 

ام تصبح مراقبته جزءا من ما أن تصدر الموافقة النهائیة على النظ ولذلك. عمومامشغل المشغل والمسائل االقتصادیة وأداء الالخارجیة على 
  .ةدوری بصفةمشغل البرنامج الهیئة التنظیمیة لمراقبة 

  المراقبةوظائف لتخطیط     ١-٩
  ضمانا لمالءمة مستویات المراقبة ال بد من التخطیط إلجراء عملیات تدقیق رسمي مع مراعاة ما یلي:

 اإلرهاق. مخاطر معالجةنظام جدوال لتدقیق وتفتیش  تضمین برنامج المراقبة •

مشغل مرة على األقل في السنة. وبوسعها أیضا أن تقوم بزیارات مخصصة الغرض كجزء من الیتعین على الهیئة التنظیمیة زیارة 
 مشغل بتقدیم وثائق أكثر.الأعمال المراقبة، وأن تطالب 

 موارد التفتیش. •

مخاطر  معالجةنظام  في مراقبةینبغي أن یكون المفتشون على درایة بعلم اإلرهاق (انظر الفصل السادس) وأن یتمتعوا بخبرة 
  مشغل.الاإلرهاق، وأن تتوافر لدیهم المعرفة العملیة التي یتمتع بها 

  مخاطر اإلرهاق معالجةنظام الشروط الخاصة لمراقبة     ٢-٩

 معالجةنظام ، ینبغي للهیئة التنظیمیة أن ترصد أدلة تنفیذ المشغل لوظائف ضمان السالمة في إطار مخاطر اإلرهاق معالجةنظام عند مراقبة 
مخاطر اإلرهاق، وذلك من خالل استعراض أهداف األداء المتفق علیها لهذا النظام وتقییم االتجاهات، وأن تتحقق من أن إجراءات النظام 

)، وأن تتأكد بالغات اإلرهاقالهیئة التنظیمیة أن تستعرض بعض موارد المعلومات األساسیة للنظام (مثل  كانت موضع تدقیق داخلي. وبوسع
من أن مشغل الطائرة یوثق االتجاهات ویعّرف حسب الضرورة االتجاهات المناوئة المحتملة ویتصرف إزاءها بصورة مناسبة في إطار وظائف 

أیضا أن تراجع وثائق وٕاجراءات مشغل الطائرة لتقّیم مدى إدخاله أي تصحیحات أو إضافات على  تقییم المخاطر. وینبغي للهیئة التنظیمیة
  مخاطر اإلرهاق بعد اعتماده، وأن تراجع أیضا برامجه التدریبیة الحالیة، بما في ذلك سجالت تدریب جمیع الموظفین. معالجةنظام 

مخاطر اإلرهاق، وترصد التغییرات التي  معالجةنظام مقابالت مع مختلف المشاركین في  ،تجري الهیئة التنظیمیة، في إطار مراقبتها المعتادة
. وفي حالة تغییر أي موظفین رئیسیین ینبغي للهیئة التنظیمیة أن تضمن نظامهذا الاستجدت على الموظفین الرئیسیین العاملین على تنفیذ 

ویجوز أیضا للمفتش الحكومي أن یحضر أي  ،التي ستجریها من آن إلى آخر وضع أسماء الموظفین الجدد على قائمة المقابالت الشخصیة
 معالجةلدرایة أفضل بإجراءات النظام الذي یتبعه المشغل المفتش عني بالسالمة من اإلرهاق، وذلك لیكتسب المالعمل  فریقعقده یاجتماع 

  .الفریق امخاطر اإلرهاق، على أال یشارك المفتش في أعمال هذ
  مخاطر اإلرهاق تنفذ بأسلوب مترابط على عملیات الطیران المعنیة.  معالجةنظام تضمن الهیئة التنظیمیة أن جمیع إجراءات ینبغي أن 
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  القائمة التنظیمیة:
 مخاطر اإلرهاق معالجةنظام مراقبة 

 ئهومؤشرات أدا مخاطر اإلرهاق معالجةنظام ف اهدأ مراجعة •
 والوثائقأخذ عینات مستهدفة من السجالت  •
 مقابالت شخصیة وتوثیقهاإجراء  •
 تقدیم التقاریر باستمرار •
 حضور االجتماعات ودورات التدریب •
 مخاطر اإلرهاق معالجةنظام دلیل على تدفق المعلومات بین نظام إدارة السالمة و الإقامة  •
 بالسالمة من اإلرهاق فریق العمل المعني •

 سجل األخطار استعراض —
 محاضر االجتماعاتاستعراض  —

 معالجةجمع المعلومات من مصادر خارجیة، مثل المجالت العلمیة وحصائل الخبرة المكتسبة من مراقبة نظم  •
 ن و آخر ون مشغلالتي ینفذها مخاطر اإلرهاق 

 الحدود الخارجیة استعراض •
 مخاطر اإلرھاق ةجنظام معالومدد مأموریات الطاقم المنصوص علیھا في  الطیرانحدود أوقات  استعراض •
 تقییم طریقة إدارة التغییرات، ومنها مثال: •

 مخاطر اإلرهاق معالجةنظام العملیات التي ینطبق علیها تغییر  —
 الموظفین الرئیسیینتغییر  —

  اإلنفاذ    ٣-٩
ینبغي أن تكون و مخاطر اإلرهاق، ینبغي للهیئة التنظیمیة أن تضع اإلجراءات الالزمة لتفادیها.  معالجةنظام عندما تكتشف أوجه قصور فى 

بإدخال تغییرات إداریة  المشغل مطالبةإما هذه اإلجراءات اإللزامیة متناسبة مع مستوى الخطر الناتج عن القصور. وقد تكون هذه اإلجراءات 
  مخاطر اإلرهاق. معالجةنظام ل الموافقة الصادرةسحب  وٕامامخاطر اإلرهاق  معالجةنظام أو تغییرات على طریقة تشغیل 

  حسب حدتها: ا یلي ترتیب هذه العقوبات الثالثفیم
 مخاطر اإلرهاق: معالجةنظام إنذار مشغل الطائرة بضرورة تحسین إجراءات  •

في تال فیه جوانب مخاطر اإلرهاق  معالجةلعندما تسفر المراقبة الحكومیة عن مخاوف من أن النظام الذي وضعه مشغل الطائرة 
الجوانب المحددة حتى یفي النظام بالمتطلبات التنظیمیة. هذه بالمتطلبات التنظیمیة، ینبغي أوال إعطاء مشغل الطائرة فرصة لتحسین 

  .حیة باالتفاق معهوبناء على نتائج التدقیق ینبغي للهیئة التنظیمیة إسداء النصیحة إلى مشغل الطائرة وتحدید خطة عمل تصحی
 التخفیض اإللزامي من جانب الهیئة التنظیمیة لقیم الحدود القصوى (و/أو زیادة قیم الحدود الدنیا): •

، الذي یتبعه المشغل مخاطر اإلرهاق معالجةعندما تسفر المراقبة الحكومیة عن مخاوف من احتمال عجز أحد عناصر نظام 
ها الهیئة تیم القصوى والقیم الدنیا التي وضعها المشغل. وینبغي أن تظل الحدود التي وضعحدود الق تعید النظر فيینبغي للدولة أن 

  إجراءاته وتستعید الدولة ثقتها التنظیمیة فیه. فاعلیةمشغل دلیال على الالتنظیمیة ساریة حتى یقیم 
  مخاطر اإلرهاق: معالجةنظام الموافقة الصادرة لسحب  •

عندما تظهر مخاوف واضحة بخصوص السالمة لم ُتجد معها اإلجراءات البدیلة المذكورة أعاله، یصبح من واجب الدولة أن 
. الطیرانمشغل باتباع حدود معینة لمدد مأموریات الطاقم وأوقات الاإلرهاق، وأن تلزم  مخاطر معالجةنظام  موافقتها علىتسحب 
مخاطر اإلرهاق ونظم السالمة األخرى  معالجةنظام وهو یمتثل هذه الحدود اإللزامیة أن یحاول تحسین إجراءات  لمشغللوبنبغي 

نظام لصیغة الجدیدة من ا موافقتها علىوٕاجراءات نظام إدارة السالمة، وذلك من أجل استعادة ثقة الهیئة التنظیمیة ومعاودة التماس 
مخاطر اإلرهاق مع متطلباتها  معالجةلللدولة أن تدرس مدى توافق نظام مشغل الطائرة  مخاطر اإلرهاق. وعندئذ ینبغي ةجمعال

اقم والقیم و مأمویات الطومدد و الطیران  ألوقاتالقیم القصوى  مثال خفضبأن تهذا النظام بشروط مقیدة ( ىفق علتواالحكومیة وأن 
 .للموافقةام واستحقاقه النظ فاعلیةالراحة)، وذلك ریثما تثق الدولة في  لفتراتالدنیا 

______________________ 



 
 
 
 
 

App-A-1 

  الطاقم إرهاق مستویات قیاس —) أ( المرفق

إجراءات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الرابع) وٕاجراءات ضمان السالمة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (الفصل الخامس) 
أفضل من غیره، ألن اإلرهاق یقوض مهارات كثیرة وینتج من أسباب تتطلب أحیانا قیاس مستویات إرهاق أعضاء الطاقم. وال یوجد مقیاس 

ولذلك تستخدم البحوث العلمیة مجموعة كبیرة ومختلفة من مقاییس اإلرهاق. وقد اختیرت المقاییس المذكورة هنا بناء على األسباب  ،عدیدة
  التالیة:
  دقتها المثبتة في قیاس ما نشأت لقیاسه (بمعنى أنها معتمدة علمیا)؛ §

 إنها ال تعطل أعضاء الطاقم عن أداء مأموریاتهم؛ §

 .الجویة إنها من كثرة استخدامها في قطاع الطیران أصبحت تنتج بیانات قابلة للمقارنة بین فئات مختلفة من العملیات §

وسائل  ستصبح الجویةعملیات لالالستخدام في بعضها  وما أن یتم اعتمادوال یزال تطویر طرق جدیدة لقیاس مستویات اإلرهاق والنوم مستمرا، 
. وریثما یحدث ذلك، من المهم في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق استخدام المقاییس التي لى قائمة المقاییس الواردة أدناهقیمة تصلح لإلضافة ع

علیها. وهكذا یمكن تالفى التكالیف غیر الضروریة  ویعول مفیدةاقم والعلماء أنها و رأى كل من الهیئة التنظیمیة ومشغلي الطائرات وأعضاء الط
  واإلزعاج الناتج عن جمع بیانات مشكوك في قیمتها.

ویمكن أن تستند مقاییس اإلرهاق إلى ذاكرة أعضاء الطاقم أو أحدث انطباعاتهم عن اإلرهاق (المقاییس الذاتیة)، أو إلى مقاییس موضوعیة 
من الرصد المادي. وكل فئة من المقاییس لها نقاط ضعف ونقاط قوة. ولتقریر فئات البیانات التي یجب مثل اختبارات األداء والفئات المختلفة 

 جمعها، ینبغي أن یكون المستوى المتوقع لمخاطر اإلرهاق هو أهم االعتبارات.

  ذاكرة أعضاء الطاقم عن اإلرهاق   ١- أ
  نماذج اإلبالغ عن اإلرهاق   ١- ١- أ

بالغات اإلرهاق التي یقدمها أعضاء الطاقم كل على حدة توفر آراء ال غنى عنها بشأن مخاطر اإلرهاق والظروف الزمنیة والمكانیة  
). Doc 9859لحدوث اإلرهاق في أثناء الطیران. ولذلك ینبغي  تشجیع أعضاء الطاقم على اتباع نظام إبالغ فعال (انظر وثیقة اإلیكاو 

ییز بوضوح بین األداء المقبول (بما فیه من أخطاء غیر متعمدة) واألداء المرفوض (مثل اإلهمال أو التهور أو ومن الضروري التم
الطواقم االنتهاكات أو التخریب)، ألن هذا التمییز یوفر الحمایة العادلة للقائمین باإلبالغ ولكنه ال یعفیهم من الجزاء المسوغ. ویرید أعضاء 

 فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق أن یوافیهمغاتهم ستحرك اإلجراءات الالزمة، األمر الذي یقتضي أیضا أن یثقوا في أن بال
اإلبالغ هو تحسین مستوى السالمة، ال إلقاء اللوم. وقد تحفز البالغات . وهم یریدون أیضا التأكد من أن القصد من ردود المناسبةلبا
  . إضافیة  بتحریات قیام فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاقعلى ن شابهة عن اإلرهاق في طریق جوي معیتالم

واالستیفاء واإلیداع. وینبغي االهتمام یإتاحة نماذج اإلبالغ اإللكتروني القابلة  الفهموینبغي أن تكون نماذج اإلبالغ عن اإلرهاق سهلة 
نموذج إبالغ مقتبس بشيء من  في المثال أدناهود والبالك بیري، الخ). و لالستیفاء مثال على الكمبیوتر المحمول أو الهواتف الذكیة (األیب

من نموذج دأب أحد مشغلي الطائرات على استخدامه بصفة روتینیة ألكثر من عشر سنوات في إطار النظام الذي وضعه  التصرف
  لمعالجة مخاطر اإلرهاق.

الوعي بأهمیة اإلرهاق، ستزداد على األرجح بالغات اإلرهاق. وقد ال تعني هذه ، أو بعد بدء أنشطة إذكاء نموذج اإلبالغب بدء العملوبعد 
 الزیادة بالضرورة ازدیادا في حاالت اإلرهاق أو المخاطر، بل قد تعزى ببساطة إلى إقبال األشخاص على ممارسة اإلبالغ. وقد ینبغي تقییم

فریق العمل المعني ینبغي ل وذلك لتقریر ما إذا كان ،مخاطر اإلرهاقما هنالك من مؤشرات أخرى ألداء السالمة في إطار نظام معالجة 
  جراءات بناء على ازدیاد البالغات.المزید من اإل یتخذ أنبالسالمة من اإلرهاق 



 App-A-2 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

 مثال -نموذج بالغ عن اإلرهاق  •لو كانت السریة مطلوبة ضع عالمة هنا    
 

  دائرة)(ضع   مضیفطیار/   رقم الموظف.  اإلسم        

 متى وقع الحدث ؟
   وقت الحدث (وقت البالغ المحلي)  تاریخ البالغ المحلي     
   وصف المأموریة (نمط الرحلة)     

 
   إلى   من اإلرهاقفیه  حدثالقطاع الذي 

 
  نعم/ال ؟إزعاج  الساعات المنقضیة بین استالم المأموریة ووقت حدوث اإلرهاق

 
    الطاقم أعضاءعدد    طراز الطائرة 

 ماذا حدث؟

   

   صف ما شعرت به (أو ما شاهدته)
 ضع دائرة حول ما یمثل حالتك 
  متخاذل بدرجة متوسطة ومتعب ٥  منتبه جدا ومستیقظ تماما ١  
  مفعم بالحیویة ومتجاوب ولكن لیس في الذروة ٢ 
  جدا متعب للغایة والتركیز صعب ٦  جید الحالة ونشط  ٣ 
  منهك تماما ٧  متعب قلیال وأقل من نشط ٤ 
  على السطر أدناه عند النقطة التي شعرت فیها باإلرهاق Xضع عالمة  
 نعسان ------------------------------------------------------------------------- منتبه  

 
 

 سبب وقوع الحدث؟
 

  من الوقت ظللت مستیقظا قبل وقوع الحدث؟ كم  نعم/ال إرهاق قبل المأموریة؟ 
 ساعة

  
 دقیقة

 

      نعم/ال الفندق 
 ساعة ٢٤ الـها في تمتعت بما هي كمیة النوم التي     

 السابقة للحدث؟
 

 ساعة
        
 دقیقة

 

      نعم/ال المنزل 
 ساعة ٧٢ الـفي  تمتعت بهاما هي كمیة النوم التي     

 السابقة للحدث؟
 

 ساعة
        
 دقیقة

 

      نعم/ال المأموریة في حد ذاتها 
        
      نعم/ال الراحة على الطائرة 
        
      نعم/ال انزعاج 
          
القیلولة في مقصورة   نعم/ال سبب شخصي 

  القیادة؟
اإلجابة بنعم:  نعم/ال

 متى؟
 

 البدایة
 

 النهایة
 

    
 

 

    
   األخرىتعلیقاتك   

  اإلجراءات التي اتخذتها لمعالجة أو تقلیل اإلرهاق (مثل القیلولة في مقصورة القیادة)  كیف تصرفت؟
        

       

 المقترحة التصحیحیةاإلجراءات   ما الذي كان یمكن فعله؟
        

       



App-A-3  قیاس مستویات إرهاق الطاقم  (أ) المرفق 

  االستقصاءات االستعادیة   ٢- ١- أ
االستقصاءات اإلستعادیة (استقصاء الحدث بعد وقوعه) هي طریقة زهیدة التكالیف نسبیا للحصول على معلومات من مجموعة من أعضاء 

  عناصر مختلفة مثل ما یلي:عن الطاقم 
 ، الخ)؛الجنسو المعلومات الشخصیة (العمر وخبرة الطیران  §
 كمیة وجودة النوم في المنزل وفي الرحالت؛ §
 اق في المأموریات السابقة؛حاالت اإلره §
 اآلراء في أسباب وعواقب اإلرهاق الذي حدث خالل تنفیذ المأموریات. §

ینبغي حسب اإلمكان استخدام مقاییس معتمدة وأسئلة موحدة قیاسیا لجمع المعلومات عن المواضیع الشائعة مثل مشاكل النوم. وهكذا 
. فمقیاس إیبوورث للنعاس مثال أداة معتمدة ١مقارنتها بإجابات مجموعات أخرىتتسنى مقارنة إجابات أعضاء الطاقم على مر الوقت أو 

وتفید المعلومات بأنه یوزع على  ٢المعیشة الیومي. وهو شائع االستخدام إكلینیكیا لتقییم فرط النعاس، أسلوب لقیاس تأثیر النعاس على
إیبورث للنعاس. وهو یطلب من أعضاء الطاقم أن یقّیموا كل مقیاس  ١- أ ویعرض الشكل رقم ٣عینات كثیرة من المجتمعات المحلیة.

نقطة. علما بأن الدرجات  ٢٤= "احتمال الغفوة كبیر"، ولن یزید مجموع الدرجات الممكن على ٣موقف من صفر = "ال غفوة أبدا" إلى 
  غ.نقطة فهي دلیل النعاس البال ١٥نقاط تدل على فرط النعاس. أما إذا زادت على  ١٠األعلى من 

 في الحاالت التالیة: ما هو احتمال غفوتك أو نومك، ال مجرد شعورك بإرهاق؟
 مربع واحد فقط في كل سطر ضع عالمة على  طریقة معیشتك المعتادة في اآلونة الماضیةحسب 

االحتمال  
 مستحیل

االحتمال 
 ضئیل

االحتمال 
 متوسط

االحتمال 
 كبیر

   ٣   ٢   ١ صفر   عندما تجلس وتقرأ

   ٣   ٢   ١ صفر   عندما تشاهد التلفزیون

   ٣   ٢   ١ صفر   عندما تجلس خامال في مكان عام (مثل المسرح أو قاعة اجتماعات)

   ٣   ٢   ١ صفر   عندما تسافر في سیارة بصفة راكب لمدة ساعة بدون استراحة

   ٣   ٢   ١ صفر   عندما تستلقي بعد الظهر إذا سمحت لك الظروف بذلك

   ٣   ٢   ١ صفر   عندما تجلس وتتحدث مع أحد األشخاص

   ٣   ٢   ١ صفر   الخمور خال منعندما تجلس في سكون بعد غداء 

   ٣   ٢   ١ صفر   عندما تكون في سیارة توقفت لدقائق قلیلة في إشارة المرور

 
  للنعاسرث و مقیاس إیبو    ١- الشكل رقم أ

تستخدم االستقصاءات اإلستعادیة لمتابعة فاعلیة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (بوصفها من إجراءات ضمان السالمة بموجب نظام معالجة 
  ).٣- ٥انظر الشكل رقم  –مخاطر اإلرهاق 

  
                                                                 

. ةاالستعادی في االستقصاءات  لالستخدامصمم تلم لحالة الطاقم،  للي یبیر -سمنالحظ أن بعض القیاسات، مثل مقیاس كارولینسكا للنعاس واختبار   ١
 جمع البیانات عما تشعر به اآلن.القصد منها  بل
٢ Johns M.W., “Sleepiness in different situations measured by the Epworth Sleepiness Scale,” Sleep, 1994, Vol. 17, pp. 703-10. 
٣ Gander P.H., Marshall N.S., Harris R., Reid P., “The Epworth sleepiness score: Influence of age, ethnicity and socioeconomic 

deprivation,” Sleep , 2005, Vol. 28, pp. 249-53. 



 App-A-4 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

  نقاط القوة ونقاط الضعف في االستقصاءات اإلستعادیة
یف نسبیا لجمع طائفة من المعلومات. لكن إعداد أسئلتها وتوزیع استماراتها وٕادخال معلومات االستقصاءات اإلستعادیة طریقة زهیدة التكال

  تكالیف.الوقت و كثیرا من الإجاباتها في قاعدة البیانات وتحلیلها أمور تقتضي 
شك. والموثوقیة قضیة خاصة وبالتالي فإن موثوقیتها قابلة لل ،إحدى نقاط الضعف في االستقصاءات اإلستعادیة أنها تجمع معلومات ذاتیة

أو مشاعرهم تفاصیل أحداث مضت أو أنماط النوم. وذلك ال یعني شكا  من واقع ذاكرتهمعندما یطلب من أعضاء الطاقم أن یستعیدوا بدقة 
مشكلة بشریة شائعة ومعقدة. أما القلق من أن یبالغ بعض  ذهوه ،دقة استعادة  أحداث ماضیة مقدارفي نزاهة أعضاء الطاقم، وٕانما في 

أعضاء الطاقم في إجاباتهم، ألسباب شخصیة أو ألسباب تتعلق بالمهنة، فینبغي أن یكون في حده األدنى ما دامت ثقافة اإلبالغ تقتضي 
تظهر بوضوح من المقارنة بمتوسط إجابات المجموعة ، مثل الثقافة التي یبثها نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ثم إن المبالغات لشریفاإلبالغ ا

  المشاركة في االستقصاء.
ومن المرجح بشدة أن یشكل اطمئنان أعضاء الطاقم إلى سریة بیاناتهم عامال مهما جدا في إقبالهم على المشاركة في االستقصاءات وتقدیم 

إجراء االستقصاءات اإلستعادیة من وقت إلى آخر مفیدا في تحصیل  المعلومات الكاملة على االستمارات. وبالرغم من نقاط الضعف هذه یظل
  لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ضروریةمعلومات 

  رصد إرهاق أعضاء الطاقم في أثناء الطیران   ٢- أ
  الذاتي لإلرهاق والنعاس التصنیف   ١- ٢- أ

  اء الطاقم في أثناء الطیران.إرهاق ونعاس أعض قیاسال بد من مراعاة المعاییر التالیة عند اختیار سلم 
 ؟بسرعة سهل االستیفاء التصنیفسلم هل  - ١

 ؟في نقاط زمنیة متعددة في أثناء الرحلة الجویة یستوفىهل  - ٢

 معتمدة أنه دقیق في قیاس آثار فقدان النوم ودورة ساعة الجسم البیولوجیة؟التجارب المثال  أثبتت؟ هل هو معتمدهل  - ٣

 ؟السیاراتقیاسات موضوعیة مثل مخاطر األداء أو مخاطر تصادم یتنبأ بهل  - ٤

 مقارنة مستویات اإلرهاق؟متاحة لهل تم استخدامه في عملیات جویة أخرى، وهل أسفر عن بیانات  - ٥

  وفیما یلي المقیاسان اللذان استوفیا المعاییر أعاله.
  لنعاساكارولینسكا  مقیاس

  = منتبه للغایة ١
٢  
  = منتبه ٣
٤  
  ناعسا وال منتبها ال=  ٥
٦  
  یقظابال صعوبة في البقاء = ناعس  ٧
٨  
 النوملدرجة مغالبة = ناعس جدا  ٩

  مقیاس كارولینسكا للنعاس   ٢- الشكل رقم أ
   



App-A-5  قیاس مستویات إرهاق الطاقم  (أ) المرفق 

سواء المقترنة  ٩إلى  ١ویجوز استیفاؤه بوضع عالمة على أي من القیم من  ٤.ةالراهن همدرجة نعاسمن الناس أن یقیموا یطلب هذا المقیاس 
  .بشرح أو غیر المشروحة

طواقم عاملة على رحالت جویة فائقة المدى  فيعضوا  ٢٥ من جانبلنعاس لكارولینسكا  مقیاسنتیجة استیفاء  ٣- یعرض الشكل رقم أ
  ٥مشغلة من سنغافورة إلى لوس أنجلیس.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقیاس كارولینسكا للنعاس على رحالت جویة من سنغافورة إلى لوس أنجلیس   ٣- أالشكل رقم 
  الخط المستمر: بیانات طاقم القیادة األصلي
  الخط المتقطع: بیانات طاقم القیادة المناوب

رة كان لكل من هذه الرحالت الجویة طاقمان للقیادة (قائدان وطیاران مساعدان). وقد قام الطاقم األصلي (انظر الخط المستمر) بقیادة الطائ
األولى  الراحةخالل الطیران، بینما أخذ الطاقم المناوب (انظر الخط المتقطع) فترتي  راحةثاني ورابع فترة ب وتمتعفي اإلقالع والهبوط، 

  الثالثة خالل الطیران (الطاقم المناوب أصبح الطاقم األصلي في رحلة العودة).و 
  وقد استوفى أعضاء الطاقمین نموذج كارولینسكا في األوقات التالیة:

 قبل الطیران؛ –األول  الوقت §
 في قمة مرحلة الصعود  –الثاني  الوقت §
 على الطائرة لكل طاقم؛ راحةقبل أول  –الثالث  الوقت §
 على الطائرة لكل طاقم؛ راحةبعد أول  –الرابع  الوقت §
 على الطائرة لكل طاقم؛ راحةقبل ثاني  -الخامس  الوقت §

                                                                 
٤ Åkerstedt, T., Gillberg, M., “Subjective and objective sleepiness in the active individual,” International Journal of Neuroscience , May 1990, Vol. 

52(1-2), pp. 29-37.  
Gillberg, M., Kecklund, G., Åkerstedt, T., “Relations between performance and subjective ratings of sleepiness during a night awake,” Sleep, April 

1994, Vol. 17(3), pp. 236-41. 
Harma, M., Sallinen, M., Ranta, R., Mutanen, P., Muller, K., “The effect of an irregular shift system on sleepiness at work in train drivers and 

railway traffic controllers,” Journal of Sleep Research , 2002, Vol. 11(2), pp. 141-51. 
Gillberg, M., “Subjective alertness and sleep quality in connection with permanent 12-hour day and night shifts,” Scandinavian Journal of Work, 

Environment and Health , 1998, Vol. 24 (Suppl 3), pp. 76-80. 
Reyner, L.A., Horne, J.A., “Evaluation of ‘in-car’ countermeasures to sleepiness: cold air and radio,” Sleep, 1998, Vol. 21(1), pp. 46-50. 

٥ Flight Safety Foundation, Flight Safety Digest , 2006, Vol. 24, pp. 8-9. 
Signal, T.L., van den Berg, M., Travier, N., Gander, P.H., “Phase 3 ultra-long range validation: in-flight polysomnographic sleep and psychomotor 

performance,” Wellington, New Zealand: Massey University, Sleep/Wake Research Centre Report, 2004. 
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 App-A-6 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

 على الطائرة لكل طاقم؛ راحةبعد ثاني  -السادس  الوقت §
 في قمة مرحلة النزول؛  –السابع  الوقت §
  بعد انتهاء الرحلة وقبل ترك الطائرة. –الثامن  الوقت §

صلي والطاقم المناوب نمط مختلف في تحدید الدرجات الدالة على نومهم في الطائرة، وذلك بسبب اختالف فترات وكان لكل من الطاقم األ
  االستراحة في أثناء الطیران.

  بیریللي لحالة الطاقم -مناختبار س
  ٦التفقدیة.بیریللي -یطلب هذا المقیاس من كل شخص أن یحدد مستوى إرهاقه الراهن، وهو نسخة مبسطة من قائمة سمن

  
  = منتبه جدا ومستیقظ تماما ١
  = مفعم بالحیویة ومتجاوب ولكن لیس في الذروة ٢
  = جید الحالة ونشط  ٣
  = متعب قلیال وأقل من نشط ٤
  = متوسط التعب ومتخاذل ٥
  = متعب للغایة والتركیز صعب جدا ٦
 العمل بفاعلیةعن = منهك تماما وعاجز  ٧

  بیریللي لحالة الطاقم -اختبار سمن   ٤- الشكل رقم أ
  . ٣- من جانب نفس طاقمي الرحالت الجویة فائقة المدى المذكورین في الشكل رقم أ بیریللي -سمننتائج استیفاء اختبار  ٥-یعرض الشكل رقم أ

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  لإلرهاق على رحالت جویة من سنغافورة إلى لوس أنجلیس بیریللي -سمنمقیاس    ٥- أالشكل رقم 
  الخط المستمر: بیانات طاقم القیادة األصلي
  الخط المتقطع: بیانات طاقم القیادة المناوب

                                                                 
٦ Samn, S.W., Perelli, L.P., “Estimating aircrew fatigue: A technique with implications to airlift operations,” Brooks AFB, TX: USAF School of 

Aerospace Medicine, Technical Report No. SAM-TR-82-21, 1982. 
Samel, A., Wegmann, H.M., Vejvoda, M., Drescher, .J, Gundel, A., Manzey, D., Wenzel, J., “Two-crew operations: Stress and fatigue during long-

haul night flights,” Aviation, Space, and Environmental Medicine , August 1997, Vol. 68(8), pp.679-87. 
Samel, A., Wegmann, H.M., Vejvoda, M., “Aircrew fatigue in long-haul operations.” Accident Analysis and Prevention , July,1997, Vol. 29(4) pp. 

439-52. 
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App-A-7  قیاس مستویات إرهاق الطاقم  (أ) المرفق 

 نقاط القوة ونقاط الضعف في التقییم الذاتي

هو الذي یحدد على األرجح اختیاره باإلرهاق عضو الطاقم  التقییم الذاتي للنعاس واإلرهاق زهید التكلفة نسبیا وسهل الجمع والتحلیل. وشعور 
فقدان لكن التقییم الذاتي ال یشكل دائما مقیاسا موضوعیا یعول علیه لتحدید قصور األداء أو  اإلرهاق.  معالجةللتوقیت استراتیجیاته الشخصیة 

   ) لعدة لیال متعاقبة.تقلص النومالنوم، وخاصة عندما یكون الشخص قد نام مدة أقل من حاجته (

سباب تتعلق بالمهنة، فینبغي أن تثیر أدنى حد من ألأما إمكانیة مبالغة بعض أعضاء الطاقم في تقییم إرهاقهم ونعاسهم، ألسباب شخصیة أو 
التي یبثها نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ثم إن المبالغات تظهر بوضوح  ، مثل الثقافة الشریفالقلق ما دامت ثقافة اإلبالغ تقضي باإلبالغ 

   من المقارنة بمتوسط إجابات المجموعة التي شاركت في االستقصاء.

  مخاطر اإلرهاق، یكون التقییم الذاتي للنعاس واإلرهاق مفیدا بصورة خاصة في الحاالت التالیة:في إطار نظام معالجة 

 في جمع المعلومات من مجموعات كبیرة من أعضاء الطاقم؛ §

عندما تكون البیانات مطلوبة بالسرعة المناسبة التخاذ القرارات، وعندما یكون هناك مبرر لرصد أكثر عمقا، أو لو كانت هناك  §
 جة لوضع واتباع استراتیجیات إضافیة لتخفیف وطأة مخاطر اإلرهاق؛حا

في إطار نظام معالجة مخاطر اإلرهاق (عند اعتماد طریقة معالجة جدیدة مثال)  كثافةرصد أكثر  وممارسةالمقاییس  عند تعدد §
  عن مدى شعور أعضاء الطاقم باإلرهاق. قّیمة   ألن التقییم الذاتي یعطي فكرة

البیانات المجمعة من بمقارنة التقییم المتوسط (و/أو البالغ) في اتخاذ قراراته بأن یسترشد العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق  فریقلویمكن 
  األخرى.الجویة العملیات 

  القیاس الموضوعي لألداء   ٢- ٢- أ

تقیس عادة جوانب محددة جدا من األداء (مثل وقت تستخدم مجموعة مختلفة من اختبارات األداء الموضوعیة في الدراسات المختبریة ولكنها 
 اء الطاقم في أثناء المأموریات. رد الفعل أو مدى التیقظ أو الذاكرة قصیرة األجل)، وال تقیس توالیف المهارات المعقدة التي یحتاجها أعض

لك فإن بعض اختبارات األداء البسیطة تعتبر "مسبارا" ال األداء الجماعي للطاقم. ومع ذ الفرديداء األاالختبارات المختبریة تقیس في العادة و 
  لقدرة عضو الطاقم على أداء مأموریاته، أو مؤشرا یعبر عن هذه القدرة.

  اختبارات األداء التي ترصد إرهاق ونعاس عضو الطاقم في أثناء الطیران. المفاضلة بینوینبغي وضع ما یلي في االعتبار عند 

 االختبار؟ما هو الوقت الذي یستغرقه  - ١

 هل یمكن استیفاؤه على عدة مراحل زمنیة (على عدة مرات مثال في أثناء الطیران) بدون تعطیل عضو الطاقم عن مأموریته؟ - ٢

 هل تم اعتماد االختبار؟ هل تبین مثال من تجارب معتمدة أنه دقیق في قیاس آثار فقدان النوم وقیاس دورة ساعة الجسم البیولوجیة؟ - ٣

بالمهام األكثر تعقیدا، مثل أداء الطاقم على المحاكي أو إبان الطوارئ في أثناء الطیران؟ (عدد البحوث للرد على  هل یتنبأ االختبار - ٤
 هذا السؤال ما زال قلیال جدا لألسف.)

 هل تم استخدام االختبار في عملیات جویة أخرى، وهل أسفر من قبل عن بیانات مقارنة لمستویات اإلرهاق؟ - ٥



 App-A-8 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

یدوي وأكثر صیغه استخداما تستوفى في عشر دقائق على جهاز  .٧"سرعة رد الفعلي تفي بهذه المعاییر اسمه "اختبار أحد االختبارات الت
وبعض الدراسات المیدانیة الكبیرة التي تجرى حالیا في قطاع الطیران تستخدم صیغة من  ٨مخصوص. ومع ذلك فإن بعض الدراسات الحدیثة

  ومبرمجة على جهاز "مساعد البیانات الشخصي".  هذا االختبار تستوفى في خمس دقائق
 الشكل راجعى (دل نفس أعضاء الطاقمین العاملین على نفس الرحالت الجویة فائقة المافعأ ودمتوسط أوقات رد ٦- ویعرض الشكل رقم أ

  دقائق، وذلك بالترتیب التالي:عشر استیفاؤها قتضي یالتي  سرعة رد الفعل ). وقد تم استخدام صیغة ااختبار٥-والشكل رقم أ ٣-أ رقم
 قرب قمة الصعود؛ –االختبار األول  §

 عند بدایة فرصة الراحة الثانیة على الطائرة؛ –االختبار الثاني  §

 قرب قمة النزول؛ –االختبار الثالث  §

 بعد انتهاء الرحلة وقبل ترك الطائرة. –االختبار الرابع  §

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  على رحالت جویة من سنغافورة إلى لوس أنجلیس سرعة رد الفعلرد الفعل حسب اختبار  سرعةمتوسط    ٦- الشكل رقم أ
  الخط المستمر: بیانات طاقم القیادةاألصلي 
  الخط المتقطع: بیانات طاقم القیادة المناوب

  اختبار سرعة رد الفعلنقاط القوة ونقاط الضعف في 
 ٦-نتائجه في الشكل رقم أ الذي عرضتمن عضو الطاقم طوال استیفائه. ففي االختبار  مستمراانتباها  اختبار سرعة رد الفعلیتطلب 

دقیقة في أثناء الطیران، األمر الذي یشكل تحدیا  ٣٠ د مجموعهاترك دائرة السیطرة التشغیلیة لمدكل من الطاقمین المطلوب من أعضاء  كان
  طاقم القیادة غیر معزز.إذا كان أكبر 

                                                                 
٧ Dinges, D.F. and Powell, J.P., “Microcomputer analysis of performance on a portable, simple visual RT task during sustained operations,” 

Behavior Research Methods, Instruments, and Computing , 1985, Vol. 17, pp. 652-55. 
Balkin, T.J., Bliese, P.D., Belenky, et al, “Comparative utility of instruments for monitoring sleepiness-related performance decrements in the 

operational environment,”. Journal of Sleep Research , September 2004, Vol. 13(3), pp. 219-27. 
٨ Lamond, N., Petrelli, R., Dawson, D., Roach, G.D., The impact of layover length on the fatigue and recovery of long-haul flight crew . Proceedings 

of the Fatigue in Transportation Conference (Session 13c), Seattle, 11-25 September 2005. US Department of Transport.  
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App-A-9  قیاس مستویات إرهاق الطاقم  (أ) المرفق 

في مقصورة القیادة، وكان من الواضح  اختبار سرعة رد الفعلهي نتائج قیام أعضاء الطاقمین باستیفاء  ٦-النتائج المعروضة في الشكل رقم أ
بین أعضاء المجموعة وجعل من تنوع األداء هذا االختبار نتائج ازداد في فستیفاء االختبار، تركیزهم المطلوب ال تأن مهامهم التشغیلیة شتت

 ٦-في الشكل رقم أالوارد في . وكان اختبار ما بعد الرحلة (االختبار الرابع) لهذا االختالف في األداء الصعب العثور على داللة إحصائیة
  عن االختبارات األخرى. شدیدااختالفا وحده الذي اختلف  هو

قیاس المهارات المهمة مثل الوعي بالحالة وصنع القرار. واالختبارات األخرى األكثر تعقیدا التي تقیس هذه  اختبار سرعة رد الفعلال یشمل 
اختبار سرعة رد . أما المهارات تقتضي عادة  تجارب عملیة كثیرة قبل اعتبارها مفهومة تماما وصالحة لقیاس التغیرات الناتجة عن اإلرهاق

  فال یتطلب تجارب عملیة باستثناء تجربة التأكد من أن أعضاء الطاقم استوعبوا كیفیة استیفائه. الفعل

  رصد النوم   ٣- ٢- أ
یعد فقدان النوم عامال أساسیا من العوامل التي تسبب اإلرهاق. هذا فضال عن أن أعضاء الطواقم یحتاجون إلى نوم تعویضي یعیدهم إلى 

في مفكرة  همدد نوم أن یدون عضو الطاقم بنفسهبطریقة ذاتیة هي إما . ویمكن رصد النوم على الرحالت الجویة الیقظةالمستوى األمثل من 
. وفیما یلي وصف لكل من هذه ، وٕاما بكلتا الطریقتیناختبار النوم بالقنوات المتعددةبطریقة موضوعیة مثل رسم منحنى النشاط أو  وٕاما، یومیة

  األسالیب.
  یومیات النوم

  یومیات النوم معناها أن یدون عضو الطاقم المعلومات التالیة عن كل فترة نوم:
توقف أو على الطائرة في مكان مخصص لراحة الطاقم أو على مقعد في درجة رجال فندق محطة الفي أین نام (في المنزل أو  •

 األعمال إلخ.)؛

 متى عمد إلى النوم ومتى استیقظ؟ •

 ما هو مقدار نومه حسب اعتقاده؛ •

 ما هي جودة نومه حسب اعتقاده. •

ند رصد النوم الذي یتمتع به في أثناء رحلة الطیران، وقد  ُیطلب من عضو الطاقم تقییم نعاسه وٕارهاقه قبل فترات النوم المعتزمة وبعدها. وع
  .ُیطلب منه أیضا تدوین المدد الفعلیة التي استغرقها في أداء المأموریة

تتخذ هذه الیومیات أشكاال مختلفة وتكیف غالبا لتتضمن المعلومات المحددة الضروریة لكل دراسة (مثل تدوین مواعید اختبارات األداء أو 
). ویجوز أن تتخذ مثال PDAعمل). وتظل الیومیات الورقیة أكثر شیوعا، لكن الصیغ اإللكترونیة ُتستخدم أیضا (على برمجیة قیاس أعباء ال

  وقف.الیومیات أشكاال مختلفة لتناسب أجزاء مختلفة من الدراسة مثل االختبارات التي تجرى قبل الرحلة أو في أثناء الطیران أو في محطات الت
مثاال لیومیات النوم على طائرة مخصصة لرحالت جویة فائقة المدى توزع فیها فترات الراحة على أعضاء طاقمي  ٧- رقم أویعرض الشكل 

للي یبیر -نموذج سمنمن ). ویتضمن هذا المثال نتائج من نموذج كارولینسكا للنعاس، و الیقظةالقیادة (صورة مقدمة من مركز بحوث النوم و 
  وتقییما لجودة كل فترة نوم. ،ادونت قبل كل فترة نوم وبعده

  نقاط القوة ونقاط الضعف في یومیات النوم
في قواعد یدویا تلقم بعد ذلك رصد النوم الموضوعیة. لكن الیومیات الورقیة تستوفى یدویا و  بطرقتعد تكلفة یومیات النوم زهیدة بالمقارنة 

  لیة معینة، وینطوي على تكالیف مرتبطة بتحلیل البیانات.البیانات ، األمر الذي یبطئ الحصول على إجابات تخص مسألة تشغی
النوم  بقیاساتوالمعروف أن یومیات النوم أقل جدارة بالثقة من األسالیب الموضوعیة لرصد النوم. فقد أجریت دراسة قارنت یومیات النوم 

 . وكانت نتائج٩ي محطة التوقف وعلى الطائرةكانوا ینامون في فندق ف ٧٧٧طراز بوینج العضوا من طواقم قیادة  ٢١الموضوعیة بخصوص 
  رصد النوم على الطائرة كما یلي:

                                                                 
٩ Signal, T.L., Gale, J., and Gander, P.H., “Sleep Measurement in Flight Crew: Comparing Actigraphic and Subjective Estimates of Sleep with 

Polysomnography,” Aviation Space and Environmental Medicine , 2005, Vol. 76(11), pp. 1058-63. 
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  یات جویة فائقة المدىلمثال لیومیات النوم على متن عم   ٧- الشكل رقم أ
(وهو أفضل معیار مقبول  اختبار النوم بالقنوات المتعددةكان متوسط مدد النوم المدونة في الیومیات مماثال لذلك الذي سجله  •

 :؛ ولكنلتسجیل النوم)

 كان شدیدا. فقد بالغ بعضهم في بیانات نومهم في حین قلل بعضهم تقدیرهم لمدد النوم؛ الفردیةجابات اإلتنوع  •

كانت تقدیرات أعضاء الطواقم للفترات التي احتاجوها لالستغراق في النوم، وتقییماتهم لنوعیة النوم، غیر قابلة للربط الموثوق  •
 .بالقنوات المتعددةبقیاسات اختبارات النوم 

. وال تعتبر دة نوم كل فرد على حدةلیست دقیقة لتقدیر ممفید لقیاس مدة نوم المجموعات ولكنها وحدها الیومیات  االعتماد على وبالتالي فإن
الیومیات عموما جدیرة بالثقة لقیاس نوعیة النوم. (مع ذلك اشتبهت بعض البحوث الجدیدة في أن تكون نوعیة النوم التي یدونها الشخص 

ي الرأي العلمي في قیمة نوعیة النوم ، وقد یتغیر بالتالبالقنوات المتعددةبنفسه قد ترتبط بتغییرات في أجزاء من المخ ال تكشفها اختبارات النوم 
  المبلغ عنها شخصیا.)

الطواقم، وتساعد على  مجموعاتبرغم هذه العیوب تظل یومیات النوم طریقة أقل تكلفة نسبیا لجمع معلومات معقولة عن متوسط كمیة نوم 
  فهم بیانات النوم الموضوعیة الوارد شرحها فیما یلي.

  رسم منحنى النشاط
على رقاقة ذاكرة إلكترونیة لتخزین یسجلها و جهاز صغیر ُیوضع حول المعصم، وهو یحتوي على مقیاس تسارع یقیس الحركة و ه عداد النشاط

"عدد مرات النشاط" على فترات منتظمة (كل دقیقة مثال). وحسب حجم ذاكرة هذا الجهاز یمكن ابقاؤه حول المعصم لمدد تتراوح بین أسابیع 
  .عداد النشاطصورة لطراز قدیم من  ٨-یبین الشكل رقم أ في الكمبیوتر لتحلیلها. وشهور قبل تفریغ بیاناته
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النشاط، وكل طراز من هذه األجهزة یباع ومعه برمجیته الخاصة التي تتعقب النشاط وتقرر (بموجب  لعداداتكثیرون ون هناك مصنع
خوارزمیات معتمدة) ما إذا كان الشخص نائما أم یقظا في كل مدة مسجلة (كل دقیقة مثال). وبعض هذه األجهزة مزود بمشعار للضوء، 

  عادیة.الاعة ساللبس  في واجهته تغني عنید عادیة  ساعةوبعضها له 

  عداد النشاطمثال ل   ٨- الشكل رقم أ

سنغافورة،  -لوس أنجلوس –عن حالة نشاط عضو الطاقم قبل بدء رحلة جویة فائقة المدى سنغافورة  عداد النشاطسجال ل ٩- یبین الشكل رقم أ
ویبین  ساعة (من منتصف اللیل إلى منتصف اللیل). ٢٤وفي أثنائها، وبعد انتهائها. وكل شریط رمادي عمودي یمثل ساعة من یوم طوله 

الشرائط یدل على قمم دیة السوداء مستوى النشاط في كل دقیقة من التسجیل (ارتفاع اإلحداثي الرأسي تسلسل األیام. وتبین الشرائط العمو 
  قم.تحركات أكثر). أما الفترات التي تقل فیها التحركات إلى أدنى مستوى (الشرائط القصیرة السوداء المتباعدة) فتدل على مدد نوم عضو الطا

م المناوب من سنغافورة إلى لوس أنجلوس، وتمتع بثالث فرص للراحة في في أول یوم خمیس سافر عضو الطاقم بوصفه عضوا في الطاق
م مكان الراحة المخصص للطاقم ساعات، ثم ساعتان)، غیر أنه (حسب ما دّون في یومیاته) لم یستخد ٤أثناء الطیران (ساعة ونصف، ثم 

دقیقة في المرة  ١٢دقیقة في المرة الثانیة، ثم ساعة و ٥٥دلت على أنه نام ساعتین و عداد النشاطفي نومته الثانیة. لكن خوارزمیات  إال
 العداددقیقة یحاول فیها النوم في المرة األولى، لكن خوارزمیات  ٤٤الثالثة التي نامها في مقصورة الركاب. وذكر في یومیاته أیضا أنه أمضى 

  لم تتمكن من عّد هذه الفترة القصیرة.
وفي یوم األحد الالحق، سافر بوصفه عضوا في طاقم القیادة األصلي من لوس أنجلوس إلى سنغافورة وتمتع بالراحة مرتین في أثناء الطیران 

دلت على  العدادساعات في المرة الثانیة) في مكان الراحة المخصص للطاقم. لكن خوارزمیات  ٥دقیقة في المرة األولى و ١٥ساعات و ٣(
  دقائق في المرة الثانیة. ٣ساعات و ٤دقیقة في المرة األولى، و ١٤عتین وأنه نام سا

  عداد النشاطنقاط القوة ونقاط الضعف في 
مفید جدا ألنه ینتج سجالت موضوعیة ألنماط نوم ویقظة أعضاء الطاقم على مدى عدة أیام.  عداد النشاط أن، ٩- الشكل رقم أ یتضح من

خط طیران، وتقارنه بمتوسط نومهم أي أعضاء الطواقم على  نوم تقلصدارة بالثقة ألنها تعاین مدى تراكم وهذه الطریقة هي األكثر عملیة وج
  بعد انتهاء رحلة الطیران. التعویضيالنوم أیضا معلومات مفیدة عن  عداد النشاطخارج الخدمة. ویوفر 

. لكن عیبها الرئیسي هو أنها ترصد بالقنوات المتعددةالنشاط صغیرة ولبسها غیر مزعج، وتكالیفها أقل من تكالیف اختبارات النوم  وعدادات
  النشاط (ال النوم)، وال تفرق بین النائم وبین الیقظ الذي ال یتحرك.
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  تخص عضوا من طاقم  عداد النشاطصفحة مسجلة من    ٩- الشكل رقم أ
  انتهائهاسنغافورة، قبل الرحلة وفي أثنائها وبعد  –لوس أنجلوس  –رحلة جویة فائقة المدى سنغافورة 

عضوا من  ٢١ نوم بخصوص بالقنوات المتعددةنتائج اختبارات النوم ین بو  عداد النشاطتسجیالت بین الدراسة سالفة الذكر أیضا  قارنت
  . وشملت المقارنة النوم في الفندق والنوم على مضاجع المبیت في الطائرة:٧٧٧ طاقمي الطائرة بوینج

 :؛ ولكنبالقنوات المتعددةكان مشابها للمتوسط الذي سجلته اختبارات النوم  النشاطعداد متوسط مدد النوم الذي حسبه  •

بأكثر من ساعة في حسابه لنوم الفرد، وقلل أحیانا هذا الحساب بأكثر من ساعة. وهذا القدر من عدم  عداد النشاطبالغ أحیانا  •
 ؛فترات النومقصر الدقة یعزى بصفة خاصة إلى 

 عداددقیقة بدقیقة، وتوصلت إلى أن منحنى  بالقنوات المتعددةوبین نتائج اختبارات النوم  عداد النشاطالت قارنت الدراسة بین تسجی •
لم النشاط  عدادالنشاط یسجل مدة محاولة النوم ومدة النوم الفعلي وعدد مرات االستیقاظ خالل النوم (نوعیة النوم)، وأن تقدیرات 

 .قنوات المتعددةبالتكن قریبة من نتائج اختبارات النوم 

أو اهتزازات الطائرة، وأنه  النشاط لم یتأثر بشدة بعوامل الطیران مثل الزوابع عدادأما من الناحیة اإلیجابیة فقد أثبتت الدراسة أن منحنى 
  متوسط مدد نوم مجموعات أعضاء الطاقم على الطائرة وعلى األرض.بالثقة فیما یتعلق بتقدیر  جدیر
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 طرزهأسعاره. وبعض  ضزهید التكلفة في الوقت الراهن، لكن بعض منتجیه یعملون على إنتاج أجیال جدیدة منه قد تخف النشاطعداد وال یعتبر 
)، وبعضها لم یثبت بالقنوات المتعددةالمتوافرة في األسواق لم تعتمد بعد (لم تقارن بعد تقدیراتها لكمیة النوم ونوعیته بتقدیرات اختبارات النوم 

  وثوقیته من حیث رصد النوم في أثناء الطیران (عمر البطاریة مشكلة في بعض األجهزة).وم ثباته
قم یحاول االستغراق في النوم النشاط هو االستعانة بیومیات النوم لتحدید متى بدأ عضو الطا عدادوالمعیار الحالي المقبول لتحلیل سجالت 

عداد). ثم ُتحلل بعد ذلك قطاعات السجل الدالة على محاولة االستغراق في النوم، متى جلس بدون حراك وال عندما خلع من یده ساعة ال (ال
، وهذه المتابعة مهدرة عداد النشاطوذلك للوقوف على مدة النوم ونوعیته. وهذا التحلیل یتطلب شخصا مدربا على المتابعة الیدویة لسجالت 

ق البحوث إیجاد طریقة لتجنب الحاجة إلى هذا التقدیر الیدوي، األمر الذي للوقت ومرتفعة التكلفة. ولذلك یحاول بعض المنتجین وبعض فر 
لیة نتائج هذه النهج الجدیدة لتقدیر كمیة النوم ونوعیته فاعأقل تكلفة وأسرع تحلیال. ومع ذلك لم تثبت بعد دقة و  عداد النشاطسوف یجعل 

  ).بالقنوات المتعددةنتائج اختبارات النوم ب بالمقارنة(
لفریق استشاري  . وهذا یعني عقد اجتماعات دوریةعداد النشاطقد یفضل بعض مشغلي الطائرات إنشاء قدرات داخلیة على جمع وتحلیل نتائج 

في إطار إجراءات ضمان جودة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، على أن یتخذ فریق العمل المعني  علمي خارجي یستعرض تحلیل هذه النتائج
  ما یتوصل إلیه هؤالء االستشاریون. استنادا إلىرهاق قراراته بالسالمة من اإل

  بالقنوات المتعددةاختبارات النوم 
حالیا األسلوب الوحید الذي یوفر معلومات یعتمد علیها  ي تشكلوه ،هي المعیار األمثل المقبول لرصد النوم بالقنوات المتعددةاختبارات النوم 

لقیاس ثالث وذلك نفذ هذه االختبارات بلصق أقطاب كهربائیة على الرأس والوجه وتوصیلها بجهاز تسجیل، عن بنیة النوم وعن نوعیة النوم. وت
حركات العینین (تخطیط العین)؛  )٢االلكتروني الدماغي)؛ الموجات الدماغیة (التخطیط  )١ :فئات مختلفة من األنشطة االلكترونیة

  وتماسك العضالت (التخطیط العضلي).  )٣
ال ترصد النوم وحده، بل ترصد أیضا مدى التنبه عند االستیقاظ ألنها تقیس الترددات المهیمنة في الموجات  بالقنوات المتعددةواختبارات النوم 

وضعت  عضوا من طاقم مقصورة القیادة وقد ١٠-الدماغیة،وأنماط حركات العینین الدوارة البطیئة الالإرادیة عند بدء النوم. ویبین الشكل رقم أ
  بمسجل محمول. ةوّصلها الباحثتالتي  بالقنوات المتعددةعلیه أقطاب اختبارات النوم 

  في أثناء الطیران بالقنوات المتعددةتسجیل اختبارات النوم    ١٠- الشكل رقم أ
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لوس أنجلوس  -ألول مدة نوم على متن طائرة الرحلة الجویة سنغافورة  بالقنوات المتعددةتحلیال لسجل اختبارات النوم  ١١- یبین الشكل رقم أ
فني  أعدههو رسم بیاني  ١١-التوقیت العالمي المنسق). والشكل رقم أحسب (الوقت  ٩-لنفس عضو الطاقم الذي ورد سجله في الشكل رقم أ

ثانیة  ٣٠ن بمجموعة من القواعد المتفق علیها دولیا، وقرر كل واستعا بالقنوات المتعددةراجع جمیع سجالت اختبارات النوم بعد أن نوم مدرب 
أن عضو الطاقم أمضى  ١١- ما إذا كان عضو الطاقم قضى معظم تلك الثالثین ثانیة یقظا أو نائما وما هي فئة النوم. ویبین الشكل رقم أ

السریعة (الطور األول والثاني من النوم)، ولكنه دقیقة في نوم خفیف خال من حركة العینین  ١٧,٥دقیقة لالستغراق في النوم وقضى  ١٣
استیقظ ست مرات خالل هذه النومة. ولم یدخل في نوم عمیق خال من حركة العینین السریعة (الطور الثالث والرابع من النوم) وال في نوم 

  حركة العینین السریعة.

  األولىفي النومة  بالقنوات المتعددةسجل اختبارات النوم    ١١- الشكل رقم أ
  لوس أنجلوس- على طائرة الرحلة الجویة سنغافورة

  )٩-(لنفس عضو الطاقم المذكور في الشكل رقم أ
-لعضو الطاقم ذاته خالل فترة راحته الثانیة على طائرة الرحلة الجویة سنغافورة بالقنوات المتعددةالنوم سجل اختبارات  ١٢-یبین الشكل رقم أ

دقیقة، تخللتها عدة فترات  ١٤٤,٥دقیقة قبل أن یستغرق في نومة طولها  ١٩,٥لوس أنجلوس. وفي هذه الراحة (على المضجع)، أمضى 
یق خال من حركة العینین السریعة (الطور الثالث) ودقیقتین من دقیقة في نوم عم ١,٥دقیقة. وقضى  ٥٢قصیرة من االستیقاظ بلغ مجموعها 

  وباقي الوقت في نوم خفیف خال من حركة العینین السریعة (الطور األول والثاني من النوم). حركة العینین السریعةنوم 

  لفترة الراحة الثانیة  بالقنوات المتعددةسجل اختبارات النوم    ١٢- الشكل رقم أ
  لوس أنجلوس -الرحلة الجویة سنغافورة  على متن طائرة

  )٩- (عضو الطاقم ذاته في الشكل رقم أ
  بالقنوات المتعددةنقاط القوة ونقاط الضعف في اختبارات النوم 

ي معلومات ال یمكن الحصول علیها إال من تسجیالت هالمعلومات التفصیلیة عن نوعیة النوم، و  ١٢-ورقم أ ١١-یعرض الشكالن رقم أ
. وٕاذا كان من المهم االستیثاق من كمیة ونوعیة نوم أعضاء الطاقم فإن الطریقة الموثوقة أكثر من غیرها هي بالقنوات المتعددةاختبارات النوم 
  .بالقنوات المتعددةاختبارات النوم 

مزعجة نسبیا ومهدرة للوقت. ألن الفني المدرب جیدا على تحلیل نتائجها یحتاج إلى  المتعددةبالقنوات وفي المقابل نجد أن اختبارات النوم 
الت اإللكترونیة جیدة. وفي حالة یوالتأكد من أن جمیع التوص عضو الطاقمدقیقة للصق األقطاب الكربائیة على رأس ووجه  ٣٠حوالي 

وري للمالمسات الكهربائیة (قبل كل راحة على متن الطائرة مثال) للتأكد من دقة التسجیالت التي تجرى على متن الطائرة ینبغي أجراء فحص د
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App-A-15  قیاس مستویات إرهاق الطاقم  (أ) المرفق 

وتقتضي البیانات المسجلة فنیا  .لكن هذه البنود مكلفة ورقیقة ،كیفیة خلع األقطاب ألعضاء الطاقم لیخلعوها بأنفسهم شرح. ویمكن هاإشارات
قم طوال الرحلة الجویة ن المعتاد تواجد فني واحد على األقل مع أعضاء الطاوهذا یعني أن م ،تحمیلها على الكمبیوتر ومسحها من المسجل

  . وهذا أمر باهظ التكالیف.بالقنوات المتعددةري فیها تسجیل نومهم بجهاز رسم اختبارات النوم التي یج
فني مدرب على تقییم النوم بمتابعة جمیع  هو أن یقوم بالقنوات المتعددةوكما سلف الذكر فإن المعیار المقبول حالیا لتحلیل اختبارات النوم 

ثانیة ما إذا كان عضو الطاقم مستیقظا وما هي فئة نومه في معظم هذه الثواني الثالثین. ولضمان الجودة ینبغي  ٣٠التسجیالت لیحدد كل 
رجات التي سجلها. وهذا العمل مهدر الت لیتأكد مع الفني اآلخر من صحة الدیهذه التسج جزء على األقل منعادة أن یتواجد فني أخر لتقییم 

، لكن ما من نظام منها بالقنوات المتعددةالنوم للوقت ومكلف نسبیا. وتعمل اآلن عدة مجموعات على وضع نظم للتقییم اآللي الختبارات 
، من الضروري أن یتواجد حظي حتى اآلن بقبول واسع النطاق من قبل خبراء بحوث النوم وطب النوم. وباإلضافة إلى عملیة تقییم القیاسات

  .١٢-ورقم أ ١١- أیضا شخص مختص یشرح دالالت الرسومات البیانیة مثل الواردة في الشكلین رقم أ
وعادت بنتائج  بالقنوات المتعددةورغم هذه التكالیف والمتاعب صدر عدد من البحوث عن نوم طواقم الطیران، استخدمت فیها اختبارات النوم 

وتحلیل  بالقنوات المتعددةطیران بنفسها إنشاء قدرة داخلیة لتسجیل اختبارات النوم المفیدة جدا. وٕان كان من غیر المرجح أن تتولى شركة 
تحتاج  متعددةبالقنوات النتائجها كجزء روتیني من نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، فإن بعض المعلومات التفصیلیة الناتجة من اختبارات النوم 

أحیانا إلى التحلیل. فعندما استهلت مثال شركة طیران سنغافورة أول رحالت ركاب تجاریة فائقة المدى، اتفقت مع هیئة الطیران المدني 
وي لرصد نوم مجموعة فرعیة من أعضاء الطاقم عند اعتماد تشغیل الخط الج بالقنوات المتعددةالسنغافوریة على استخدام اختبارات النوم 

ورقم  ١١-ورقم أ ٩-ورقم أ ٦-ورقم أ ٥-ورقم أ ٣-لوس أنجلوس، وأسفر اعتماد هذا الخط عن البیانات الواردة في األشكال رقم أ -سنغافورة 
رنایل سینغ) التي أعدها مركز بحوث النوم والیقظة بجامعة ماسي في نیوزیلندا وتكرمت هیئة الطیران المدني السنغافوریة (د. ج ١٢-أ

  بنشرها هنا.لنا یح بالتصر 

  رصد دورة ساعة الجسم البیولوجیة   ٤- ٢- أ
في دورة ساعة الجسم البیولوجیة هي عامل أساسي في شعور عضو الطاقم باإلرهاق، لكنها صعبة الرصد في أثناء الرحالت الجویة. أما 

  مباشرة وهما: تنظمهماین علنیین اععادة بقیاس إیق فهي ترصد المختبر
 ؛الداخلیة درجة حرارة الجسملاإلیقاع الیومي  - ١

واإلیقاع الیومي لمستویات هرمون المیالتونین، الذي تفرزه الغدة الصنوبریة لیال. ویمكن قیاس هذه المستویات من عینات من الدم  - ٢
  أو اللعاب أو البول تجمع على فترات منتظمة. 

 عضاء الطواقم من خالل متابعة إیقاع درجة حرارة الجسمرصد عدد من فرق البحوث ساعات الجسم البیولوجیة أل ١٩٨٠وفي أثناء عام 
إلى أدنى مستویاتها  ٧٧٤أعضاء طاقم قیادة طائرة بوینج األوقات التي هبطت فیها درجة حرارة جسم أحد  ١٣-. ویبین الشكل رقم أالداخلیة

  .١٠طوال ثمانیة أیام في رحالت جویة بعیدة المدى
المثلث المقلوب) تهبط انظر نام في منزله في سان فرانسیسكو قبل الرحلة، وكانت درجات حرارة جسمه (ویتبین من هذه الحالة أن ذلك الطیار 

إلى أدناها بعد حوالي خمس ساعات من نومه (الشریط األسود األفقي). وكان یسافر جوا في اتجاه الغرب ویعود في اتجاه الشرق بصورة 
. فلم تستطع أدنى درجة حرارة حسب الساعة والعودةساعة في كل موقع بین الذهاب  ٢٤ي متكررة عابرا عدة مناطق زمنیة، وكان یقضي حوال

تتأخر الساعة البیولوجیة خر). وظلت قدار لم یتجاوز ساعتین بین یوم وآمیولوجیة ببالساعة الالبیولوجیة اتباع هذا النمط المشوش (تغیرت 
، كانت ساعة جسمه البیولوجیة قد تأخرت بحوالي ست الثامن الیومسكو في نهایة رانسیباطراد الرحلة تلو األخرى، وعندما عاد إلى سان ف

ساعات. وبالتالي عندما عاد إلى منزله كانت ساعة جسمه البیولوجیة قد اختلفت بمقدار ست ساعات عن موعد نومه المعتاد في المنطقة 
   الزمنیة لمنزله، ولم یستطع التأقلم إال بعد أیام.

ائص الواضحة األخرى لهذا السجل هي أن انخفاض درجة حرارة الجسم إلى أدناها (عندما یكون النوم الفسیولوجي في وكانت إحدى الخص
یكون  هذه اللحظةفي مثلما حدث على طائرة رحلة من طوكیو إلى هونج كونج. و  –أعلى مستویاته) كان یحدث أحیانا في أثناء قیادة الطائرة 

الطیار عرضة ألشد احتماالت االستغراق في النوم بدون قصد وهو في مقصورة القیادة. والحل في هذه الحالة أن یستریح إذا سنحت له 
  قسط من النوم على متن الطائرة.ب التمتعالفرصة، (لم تسنح الفرصة في هذه الحالة) ألن هذا هو أنسب وقت لمحاولة 

                                                                 
١٠  Gander, P.H., Gregory, K.B., Miller, D.L., Rosekind, M.R., Connell, L.J., and Graeber, R.C. “Flight crew fatigue V: long-haul air transport 

operations,” Aviation, Space, and Environmental Medicine, 1998, Vol. 69, pp. B37-B48 



 App-A-16 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

  أوقات النوم (حسب تدوینها في الیومیات) وأوقات هبوط درجة حرارة الجسم إلى أدناها   ١٣- الشكل رقم أ
معلومات قیمة عن نوم عضو الطاقم وٕارهاقه ومزاجه وقدرته على األداء. لكن هذه الفئة من الرصد لم تعد تمارس  ١٣-یعرض الشكل رقم أ

  متابعة إیقاع ساعة الجسم البیولوجیة في أثناء الطیران.ل الالزمةوالتكالیف  اإلمداداتمنذ عقود لكثرة  
خارج المختبر، بما في ذلك رصدا مستمرا وأقل إزعاجا لرصد إیقاعات الساعة البیولوجیة  ثباتاأكثر  مرة الستحداث أسالیبال تزال البحوث مست

عبر الجهاز الهضمي.  عندما تمراستحداث جیل جدید من "حبوب" قیاس درجة حرارة الجسم، وهي حبوب تُبلع فترسل قیاسات درجة الحرارة 
ر المقّنع" وبین عنصر درجة الحرارة الذي ن المعقد التفرقة بین هذا "التأثدرجة حرارة الجسم تتأثر أیضا بمستوى النشاط البدني، وم غیر أن

  ).١٣-هذا الفرق بطریقة ریاضیة في الشكل رقم أ تم حسابتحثه ساعة الجسم البیولوجیة (
ساعة الجسم البیولوجیة هو مستوى هرمون المیالتونین. یقاس المیالتونین في عینات  اإلیقاع الثاني الذي یرصد عادة في المختبر لمتابعة دورة

من الدم أو اللعاب تؤخذ على فترات منتظمة، وهو یقاس أیضا في عینات البول. وهناك بطبیعة الحال صعوبات مرتبطة بجمع عینات من 
یة التخلیق في لخر هو أن عم. وهناك عامل معقد آإلى مختبر التحلیلإلى حین توصیلها  جمیدها وخزنهاسوائل الجسم في أثناء الطیران وت

درجة  قبل أو بعدالمیالتونین تتوقف في الضوء. وبالتالي إذا تعرض عضو الطاقم لضوء النهار خالل "لیلته البیولوجیة" (بضع ساعات مثال 
تابعة ساعة الجسم البیولوجیة الطبیعیة طوال أي رحلة مثل التي )، لتوقف إفراز المیالتونین واستحالت م١٣-الحرارة الدنیا في الشكل رقم أ

  .سمعته متینة. ثم إن تحلیل مستویات هذا الهرمون في سوائل الجسم مهمة تقتضي مهارة فائقة ومختبرا ١٣- یمثلها الشكل رقم أ
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App-A-17  قیاس مستویات إرهاق الطاقم  (أ) المرفق 

نقاط القوة ونقاط الضعف في رصد ساعة الجسم البیولوجیة 
  یة بعیدة المدى لعضو الطاقم في نمط الرحالت الجو 

في المعلومات قلیلة جدا عن تأثر ساعة الجسم البیولوجیة بأي فئة من فئات عملیات الطیران. وعندما تم جمع البیانات تبین وجود تنوع شدید 
الریاضیة النماذج البیانات الخاصة بمن یؤدون نفس أنماط الرحالت الجویة. ولو توفرت معلومات أفضل في هذا المجال لتحسنت قدرة 

 وعن أعضاء الطاقمعلى التنبؤ بأخطار اإلرهاق وألوضحت أنسب استراتیجیات تخفیف األرهاق عن أعضاء الطاقم الصباحیین  البیولوجیة
المجموعات على وضع تقنیات حدیثة لرصد دورة ساعة الجسم البیولوجیة، لكن ما من تقنیة منها اعتمدت  بعضعمل اآلن بهمة تلمسائیین. و ا

  آلن أو أثبتت متانة كافیة أو قابلیة لالستخدام في الرحالت الجویة.حتى ا

  تقییم إسهام اإلرهاق في وقوع األحداث التي تقوض السالمة    ٣-أ
سالمة. وفي إطار نظام معالجة مخاطر اإلرهاق لل مناوئال توجد معادلة بسیطة لتقییم مدى إسهام إرهاق عضو الطاقم في وقوع أي حدث 

جمع  لكن باإلمكان. المناوئةخفض احتماالت وقوع األحداث ل تمهیداآثار اإلرهاق  وسائل تخفیفیهدف تقییم هذا اإلسهام إلى تحدید 
تحالیل أعمق لألحداث التي یحتمل  لسالمة، وٕاجراءل المناوئةالمعلومات األساسیة من جمیع بالغات اإلرهاق والتقاریر الصادرة عن األحداث 

  أن یكون اإلرهاق من أسبابها القویة و/أو من أسباب حدتها.
  ینبغي إثبات ما یلي: هم في وقوع الحدثسأوللتأكد من أن اإلرهاق 

 أن الشخص أو الطاقم كان في حالة إرهاق؛ •

 الخطأ؛ وأن الشخص او الطاقم أتى أفعاال محددة أو اتخذ قرارات معینة كانت سببا في •

 أو طاقم مرهق. مرهق وأن هذه األفعال أو القرارات تدخل في نطاق السلوك المتوقع من شخص •

اقترح فیها الرد على أربعة أسئلة أوال لتقریر ما إذا كان  ،أصدر مجلس سالمة النقل الكندي إرشادات بشأن تحلیل اإلرهاق ١٩٩٧وفي عام 
  .١١اإلرهاق عامال أسهم في وقوع الحدث

 أي وقت من الیوم وقع الحدث؟في   -١

 إیقاع الساعة البیولوجیة الطبیعي لعضو الطاقم؟ حدث انقطاع فيهل   -٢

 قضاها عضو الطاقم مستیقظا قبل وقوع الحدث؟ ساعةكم   -٣

 ساعة السابقة وجود نقص في النوم؟ ٧٢هل تبین من نمط النوم في مدة   -٤

یر إلى وجود مشكلة، فینبغي عندئذ التحري بتعمق عن حالة اإلرهاق باتباع قائمتین من هذه األسئلة تش على أي سؤالإذا كانت اإلجابة 
  تفقدتین (مقتبستین بتصرف من دلیل مجلس سالمة النقل الكندي).

 مصممة للتأكد مما إذا كان الشخص أو الطاقم في حالة إرهاق، وذلك على أساس مجموعة من األسئلة أو التحریات ١القائمة التفقدیة رقم 
صورة عامة عن خطر اإلرهاق. وكل إجابة ال تطابق  تتكونذلك بعن أهم جوانب اإلرهاق. ثم تقارن اإلجابة على كل سؤال باإلجابة المثلى، و 

  تماما اإلجابة المثلى تدل على ازدیاد مخاطر اإلرهاق.
ثر) متوافق مع السلوك المتوقع رار (الواحد أو األكمصممة للتأكد مما إذا كان الفعل (الواحد أو األكثر) أو الق ٢القائمة التفقدیة رقم 

  أو طاقم مرهق. مرهق شخص من
  

                                                                 
١١  Transportation Safety Board of Canada, A Guide for Investigating for Fatigue , Transportation Safety Board of Canada, 1997, Gatineau, Quebec. 



 App-A-18 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

  تحدید حالة اإلرهاق   -١القائمة التفقدیة رقم 
 مالحظات المفتش اإلجابة المثلى األسئلة

 كمیة النوم
 إن وجد) تقلص  النوم(تحدید 

 

   ساعات ٨,٥ساعات إلى  ٧,٥من  ما هي آخر نومة متصلة تمتعت بها؟
 

حسب إیقاع الساعة البیولوجیة العادي، في وقت  ؟متى بدأت
 متأخر من المساء

  

 
حسب إیقاع الساعة البیولوجیة العادي، في وقت  ؟متى استیقظت منها

 مبكر من الصباح
  

 
   ال هل كان نومك متقطعا (اذكر مدد التقطع)؟

 
   نعم هل حصلت على أي قیلولة بعد آخر نومة متصلة؟

 
ساعة إلى ١,٥سنحت فرصة لقیلولة تعویضیة ( مدد القیلولة؟ما هي 

دقیقة) قبل  ٢٠ساعتین) أو قیلولة استراتیجیة (
 متأخرة نوبة عملفي  بدءال

  

 
ساعة (طبق  ٧٢صف أنماط نومك في آخر 

 رصید النوم)نظام 
رصیدان لكل ساعة نوم؛ وخسرت أحد الرصیدین 

 یكون المفروض أن –في كل ساعة صحوة 
 االرصید موجب

  

 نوعیة النوم
 (تحدید ما إذا كان النوم تعویضیا)

كیف كانت عالقة نومك بدورة النوم العادیة، أي 
  ؟استیقظت ومتىالنوم  أتبد متى

، النوم في وقت العادي لساعة البیولوجیةاحسب إیقاع 
 متأخر من المساء واالستیقاظ في الصباح الباكر

  

 
   ال ؟نومك متقطعا هل كان

 
الظروف المحیطة مناسبة (هدوء ودرجة حرارة مریحة  بیئة النوم؟كیف كانت 

 وهواء منعش وسریر لي وحدي والغرفة مظلمة)
  

 
   ال توجد اضطرابات النوم 

 مدة العمل
 ونوعیته) (تحدید ما إذا كانت ساعات العمل وفئة المأموریة أو األنشطة المتعلقة بها قوضت كمیة النوم

 
ساعات المأموریة و/أو ساعات عدد ما هو 

 انتظار االستدعاء للمأموریة قبل وقوع الحدث؟
حسب المقرر: ساعات المأموریة و/أو ساعات 
انتظار االدعاء وفئة المأموریة التي تضمن 

 مستوى الیقظة المناسب ألداء المهام

  

 
ساعات االنتظار التي ال  المأموریة و/ساعات  مدد العمل في األسبوع السابق؟ما هي 

 تؤدي إلى تراكم اإلرهاق 
  

 الجداول غیر المنتظمة
 (تحدید ما إذا كانت الجدولة قد سببت مشكلة قوضت كمیة النوم ونوعیته)

   
ال (الساعة البیولوجیة ألجسام العاملین في النوبات   نوبات (في وقت النوم المعتاد)؟ عملت فيهل 

 مع مواعید النوبات) تماماونومهم ال یتأقلمان 
  



App-A-19  قیاس مستویات إرهاق الطاقم  (أ) المرفق 

 مالحظات المفتش اإلجابة المثلى األسئلة
   

   ألیام -نعم  إذا كان الرد باإلیجاب فهل كانت النوبة منتظمة؟
   

إذا كان الرد بالنفي فهل كان دوران نوبة العمل 
 منتظما (غیر عشوائي)؟

عقارب الساعة وبطئ الدوران في اتجاه  –نعم 
(یوم واحد لكل ساعة تأخیر) والنوبة اللیلیة أقصر 

 وفي نهایة الدورة

  

   
أوقات العمل اإلضافي أو النوبات  هل كانت
 ؟محددة في الجدول المزدوجة

نتباه أقصى حاالت احسب توقیت  كانت مجدولة
من دورة ساعة الجسم البیولوجیة أعضاء الطاقم 

 ومنتصف المساء)(الصباح المتأخر 

  

   
محددة في  مهام السالمة الحرجةكیف كانت 

 ؟الجدول
أعضاء  أقصى انتباه توقیتحسب  كانت مجدولة

ن دورة ساعة الجسم البیولوجیة (الصباح مالطاقم 
 المتأخر ومنتصف المساء)

  

   
هل تدرب عضو الطاقم على االستراتیجیات 

 الشخصیة لتخفیف وطأة  اإلرهاق؟
   نعم

   
 فرق التوقیت

 (تحدید فرق التوقیت وتأثیره على كمیة النوم ونوعیته)
 

   منطقة واحدة الرحلة؟ عبرتهاما هو عدد المناطق الزمنیة التي 
 

أكثر من منطقة زمنیة  قد عبرتإذا كانت الرحلة 
 واحدة، فما هو معدل سرعة عبورها؟

   كلما قل المعدل كان أفضل

 
   في اتجاه الغرب ؟الجویةرحلة ال طارتفي أي اتجاه 

 

  

   



 App-A-20 نظم معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

 تحدید العالقة بین اإلرهاق والتصرفات والقرارات غیر المأمونة   -٢القائمة التفقدیة رقم 

 مالحظات المفتش مؤشرات األداء
 انتباه الشخص

   أغفل عنصرا منطقیا من عناصر المهمة
   

   عناصر المهمةل المنطقي ترتیبالأخطا في 
   

   انشغل بمهام أو عناصر مفردة
   

   بضعف األداء لم یكن واعیا
   

   عاد إلى عاداته القدیمة
   

   مشكلة احتمال ظهور ركز على مشكلة طفیفة ولم یلتفت إلى 
   

   ر خطورة الموقفلم یقدّ 
   

   لم یستبق الخطر
   

   انخفضت درجة انتباهه
   

   التحذیریة اإلشاراتلم یحترم 
 ذاكرة الشخص

   مهمة أو عنصرا منها ينس
   
   المهمة تسلسل المهام أو عناصر ينس
   

   بطریقة غیر دقیقة تشغیلیةالألحداث ا تذكر
   

 تیقظ الشخص
   على شكل غفوة أو قیلولة أو نومة طویلة استسلم للنوم بال حدود

   
   أظهر متالزمة السلوك التلقائي

   
 رد فعل الشخص سرعة

   استجاب ببطء للمحفزات العادیة أو الشاذة أو الطارئة
   
   للمحفزات العادیة أو الشاذة أو الطارئة بالمرة یستجبلم 
   

 قدرة الشخص على حل المشاكل
   يمنطقثغرات في التفكیر الأظهر 

   
مشاكل الأظهر أن لدیه مشاكل مع المهام التي تقتضي فهم الحساب أو الهندسة أو 

 دراكیةاإلخرى األ
  

   
   إجراء تصحیحیا غیر سلیم نفذ
   

   لم یفهم الموقف بدقة



App-A-21  قیاس مستویات إرهاق الطاقم  (أ) المرفق 

 مالحظات المفتش مؤشرات األداء
   

   لمسافات و/أو السرعة و/أو الوقتاتقدیر  أساء
   

 مزاج الشخص
   

   المعتادكان أقل حدیثا من 
   

   لم یؤد مهام قلیلة الضغط 
   

   الغضبكان سریع 
   

   كانت المضایقات تشتت انتباهه
   

 سلوك الشخص
   

   أظهر استعداده للمخاطرة
   

   تجاهل االحتیاطات العادیة أو اإلجراءات العادیة
   

   عدم االكتراثأظهر سلوك 
   

 التأثیرات الفسیولوجیة
   

   عیوب النطقبدت علیه 
   

   أخطأ في النقر على مفاتیح الكمبیوتر ومفاتیح التحویل انخقضت مهارته الیدویة:
   

  
  
  

______________________  





 
 
 
 
 

App-B-1 

  في مقصورة القیادة المحدودةإجراءات الراحة  —المرفق (ب) 

وطأة إرهاق طواقم القیادة، ولكنها لیست أداة لتنظیم جداول التشغیل، فهي لیست بدیال  لتخفیف وسیلة فعالةفي مقصورة القیادة  المحدودةالراحة 
ألعضاء طاقم القیادة، وٕانما هي وسیلة للتحایل على اإلرهاق المفاجئ الذي  العاديولیست مدعاة لزیادة العدد  ،عن النوم الصحي قبل الطیران

  ئ األساسیة لهذه الراحة:قد یحدث في أثناء الطیران. وفیما یلي بعض المباد
 ال ینبغي اعتبارها شبكة نجاة. •

في مقصورة القیادة، وذلك في إطار تقییمه  المحدودةینبغي أن یرصد فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق استخدام الراحة  •
 ن حاالت شعوره باإلرهاق.لمدى مالءمة االستراتیجیات الراهنة لتخفیف وطأة اإلرهاق. وینبغي تشجیع الطاقم على اإلبالغ ع

 ال تستخدم إال في الرحالت التي یؤثر طول مسافاتها على مأموریات التشغیل المقررة. •

 ال تستخدم إال في مراحل انخفاض أعباء العمل على الطائرة (في مرحلة الطیران بالسرعة المستقیمة). •

 ال ینبغي استخدامها لتمدید وقت مأموریة طاقم القیادة. •

 إجراءاتها على متن الطائرة وفي دلیل العملیات الجویة.ینبغي نشر  •

  في مقصورة القیادة المحدودةالموصى بها للراحة اإلجراءات 
وضعت اإلجراءات الموصى بها التالیة على أساس استقصاء أجري في شركات طیران كبیرة. وهذه اإلجراءات نتاج خبرة جمة في عدة أقالیم 

  .الجویة عن التفاوتات القائمة بین مختلف فئات العملیات من العالم وتتضمن خیارات تعبر
هذه القائمة لیست شاملة لجمیع اإلجراءات، ولیست كل اإلجراءات الواردة فیها شروطا ضروریة. ولذلك ینبغي لكل مشغل أن  ―مالحظة 

  یحدد اإلجراءات المالئمة منها بالتنسیق مع الهیئة التنظیمیة.
  التخطیط

على مقعده، على أن یربط حزام المقعد ویضبط المقعد على  المحدودةفقط في كل مرة أن یأخذ قسطا من الراحة یجوز لطیار واحد  •
 وضعیة تقلل إلى أدنى حد من لمسه معدات التحكم عن غیر قصد.

 ینبغي أن یكون الطیار اآللي والضخ اآللي للوقود مشغلین (إن وجدا). •

 .یقتضي التحقق منه أي نظام روتیني أو نظام تدخل تشغیليتشغیل ع عن ینبغي االمتنا في أثناء الراحة المحدودة •

في مقصورة القیادة حسب التقدیر الشخصي لقائد الطائرة لكیفیة معالجة اإلرهاق المفاجئ وخفض  المحدودةیجوز أخذ الراحة  •
 احتماالت ظهوره عندما یزداد عبء العمل الحقا.

ومتى سیحصل علیها، وذلك بشرط إنهائها في أي وقت بناء  المحدودةى الراحة ینبغي النص بوضوح على من الذي سیحصل عل •
 قائد الطائرة. أوامرعلى 

 .قطع راحته المحدودةینبغي لقائد الطائرة أن یحدد معاییر    •

 ینبغي استعراض ترتیبات تسلیم المأموریات واالستیقاظ. •

 إجراءاتها المنشورة. استیعابإال بعد  المحدودةینبغي لطواقم القیادة أال تتمتع بالراحة  •



 App-B-2 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق  دلیل الهیئات التنظیمیة

 

في مقصورة القیادة.  المحدودةبعض المشغلین یطلبون من عضو ثالث من الطاقم (لیس طیارا بالضرورة) أن یرصد مدد الراحة  •
،  المحدودةالراحة  موعدفور انتهاء في المقصورة  بالذهاب إلیه، أو بالنداء علیه في موعد معین اإلیقاظ الرصدهذا یشمل  قدو 
 .المحدودةبقاء العضو الثالث في مقصورة القیادة طوال مدة الراحة  أو

 .همود النوم عند اإلیقاظدقیقة منعا الحتمال  ٤٠على  المحدودةینبغي أال تزید فترة الراحة  •

، دقیقة قبل بدء النزول ٢٠ولغایة  مرحلة الطیران المستقیم، ابتداء من قمة الصعود فيإال  المحدودةال ینبغي التمتع بالراحة  •
 .همود النوممنعا الحتمال  وهذا

ینبغي السماح بفترة قصیرة التخاذ االستعدادات الالزمة قبل الراحة. وینبغي أن تشمل هذه الفترة تقدیم التوجیهات التشغیلیة وٕانهاء  •
 .میاهفي دورة الالمهام الجاریة ومراعاة احتیاج أي من أعضاء طاقم القیادة إلى قضاء حاجته 

، وأن یكون راحة غیره رصدوبالطائرة  قائدأن یقوم بمأموریات  حالیا، یجب على الطیار الذي ال یستریح المحدودةفي أثناء الراحة  •
ز له أن یترك مقعده ألي سبب، قادرا على التحكم في الطائرة في جمیع األوقات ومنتبها باستمرار لجمیع الحاالت. وال یجو 

 قضاء حاجته.وٕان شعر بضرورة  حتى

 ، مثل قناع العین، ومسند الرقبة، وسدادات األذن.على النوم ینبغي السماح للطیار الذي یستریح بأن یستعمل الوسائل المساعدة •

______________________  
 

  



 
 
 
 
 

App-C-1 

  مثال لنموذج تقییم معالجة مخاطر اإلرهاق ―المرفق (ج) 
  المساءل التنفیذي یستوفیه ویوقع علیه مدیر السالمة أو المدیر

 
   :رقم الموافقة  الشركة:اسم 

  
   المنصب:  التوقیع:

  
   تاریخ التوقیع:  اإلسم:

  
   تنقیح دلیل معالجة مخاطر اإلرهاق:

  
  فقط الستعمال السلطة

  
   :اسم الموظف

  
   :التقییمتاریخ   التوقیع

  
  المسائل العامة وتنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق -صفر

  
 نطاق وتنفیذ نظام معالجة مخاطر اإلرهاق

 الثغرات. وعند إنشاء هذا النظام ینبغي تحلیل الجویة على عملیاتها اإلرهاقنظام معالجة مخاطر  تطبیقینبغي للشركة تعریف نطاق 
 مخاطر اإلرهاق تنفیذا تاما وفعاال. معالجةتبین كیف ستتوصل الشركة إلى تنفیذ نظام لووضع خطة تنفیذ 

 

  
 

هل تم   
 ١التنفیذ

 
   ٢المرجع

  الموثق:
  طریقة 
 ٣التنفیذ

 
  مالحظات 
 ٤المفتش

  

تم  فیما یتعلق بنظام اإلدارة، هل  ١- صفر
عملیات التعریف بنیة وأنشطة ونطاق 

 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؟ المشمولة ب

         

          
نظام معالجة یتناسب هل   ٢- صفر

حجم ونوعیة وتعقید  مخاطر اإلرهاق مع
واألخطار والمخاطر المتأصلة في  اتالعملی

 األنشطة؟

         

          
          ؟الثغراتهل تم تحلیل   ٣- صفر

  

                                                                 
 نعم (ن) أو ال (ل) أو جزئي (ج).  ١
 قك؟ائأین تم توثیقها في وث  ٢
 لسؤال.على هذا ا ردك تثبتأو  تشرحتفاصیل التي ال اذكر  ٣
 .تستوفي السلطة هذه الخانة في أثناء التقییم  ٤



الهیئات التنظیمیةدلیل    نظام معالجة مخاطر اإلرهاق App-C-2 

 

هل تم   
 ١التنفیذ

 
   ٢المرجع

  الموثق:
  طریقة 
 ٣التنفیذ

 
  مالحظات 
 ٤المفتش

  

هل هناك خطة لتنفیذ نظام معالجة   ٤- صفر
 ؟الثغراتمخاطر اإلرهاق بناء على تحلیل 

         

  
 سیاسات وأهداف السالمة   -١

 اإلدارة ومسؤولیاتهاالتزام     ١-١

بقة للشروط الدولیة والوطنیة ینبغي للشركة أن تعرف سیاساتها الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق وأن تكون هذه السیاسات مطا
مخاطر  بمعالجةالمساءل في الشركة قد وقَّع علیها. وینبغي أن تكون هذه السیاسات مرآة صادقة اللتزامات الشركة التنفیذي یكون المدیر  وأن

إلى  الدال على الموافقة علیهاتوقیع الممهورة ب هاوأن تبلغاإلرهاق وشاملة بیانا واضحا بشأن توفیر الموارد البشریة والمالیة الضروریة لتنفیذها، 
الشركة تزام إدارة لالسیاسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاق على اجراءات اإلبالغ عن اإلرهاق وعلى أن تنص  . وینبغيجمیع أنحاء الشركة

بالتحسین المستمر لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ویجب أن تعبر هذه السیاسات أیضا عن مشاركة جمیع أصحاب المصلحة في مسؤولیة 
  معالجة مخاطر اإلرهاق.

  اطر اإلرهاق.وینبغي استعراض هذه السیاسات بصفة دوریة تضمن بقاءها مناسبة للشركة وللعملیات المشمولة بنظام معالجة مخ
التزامات ومسؤولیات اإلدارة في سیاسات نظام إدارة  إدراجالشركة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في نظام إدارة السالمة، یجوز  تدمج(حیثما 

 السالمة. ولو تم ذلك فیجب عزو تلك المسؤولیات بوضوح إلى موضوع اإلرهاق.)

هل تم   
  ١التنفیذ

 ٢المرجع
  الموثق:

  طریقة
  ٣التنفیذ

  مالحظات
 ٤المفتش

 

هل توجد سیاسات مكتوبة   ١-١-١
 نظام معالجة مخاطر اإلرهاقبخصوص 

تذكر بوضوح أهداف السالمة المتوخاة 
التنفیذي وممهورة بتوقیع المدیر ه من

  المساءل عنها؟
أم أن هناك إشارات واضحة إلى أن 

في  أدرجتمعالجة مخاطر اإلرهاق 
سیاسات نظام إدارة السالمة بموافقة 

 المساءل عنها؟ التنفیذي المدیر

         

          
هل تم التشاور مع الموظفین   ٢-١-١

وضع سیاسات معالجة األساسیین عند 
معالجة  أو عند دمج مخاطر اإلرهاق

 مخاطر اإلرهاق في نظام إدارة السالمة؟

         

  
سیاسات نظام هل تم إبالغ   ٣-١-١

معالجة مخاطر اإلرهاق إبالغا فعاال إلى 
 جمیع أنحاء الشركة؟

         

  
هل تواظب اإلدارة العلیا على   ٤-١-١

تعزیز وٕاثبات التزامها بالتحسین المستمر 
 لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق؟

         

 



App-C-3 مثال لنموذج تقییم معالجة مخاطر اإلرهاق   ) جالمرفق(  

 

هل تتضمن السیاسات التزاما   ٥-١-١
بما یلي: السعي حثیثا إلى إنجاز أعلى 
مستویات السالمة؛ واحترام جمیع 
الشروط القانونیة والقواعد القیاسیة 
وأفضل الممارسات المنطبقة؛ وتوفیر 

مسؤولیة أساسیة كالموارد المالئمة 
 یتحملها جمیع المدیرین؟

         

 

سیاسات معالجة  تشملهل   ٦-١-١
على اإلبالغ  تشجیعامخاطر اإلرهاق 

 عن اإلرهاق؟

         

  
هل النظام اإلداري لمعالجة   ٧-١-١

سیاسات  مستمد منمخاطر اإلرهاق 
 نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؟

         

  

سیاسات نظام  تشملهل   ٨-١-١
 بخصوص نصامعالجة مخاطر اإلرهاق 

مشاركة جمیع أصحاب المصلحة في 
 مسؤولیة معالجة اإلرهاق ؟

         

  

سیاسات نظام  تشملهل   ٩-١-١
 بخصوص نصامعالجة مخاطر اإلرهاق 

 ضرورة استعراضها بصفة دوریة؟

         

  
 

  المساءالت    ٢-١
مساءال یتحمل المسؤولیة والمساءلة المطلقتین بالنیابة عن الشركة عن تنفیذ وتحدیث نظام معالجة تنفیذیا مدیرا یجب أن تحدد الشركة 

مخاطر اإلرهاق، وذلك بغض النظر عن وظائفه األخرى. ویجب أن تحدد الشركة أیضا مساءلة جمیع أعضاء اإلدارة العلیا بغض النظر عن 
ن حسن أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. ویجب تسجیل المسؤولیات والمساءالت وظائفهم األخرى، باإلضافة إلى مساءلة الموظفین، ع

بقابلیة جمیع أنحاء الشركة وتتضمن تعریف المستویات اإلداریة التي تتمتع بسلطة صنع القرارات المتعلقة  علىوالسلطات في وثائق تنشر 
  مخاطر اإلرهاق. تحمل

تم  هذه المساءالت في وثائق نظام إدارة السالمة. ولو إدراجهاق في نظام إدارة السالمة، یجوز الشركة نظام معالجة مخاطر اإلر  تدمج(حیثما 
 ذلك فیجب عزو هذه المساءالت بوضوح إلى موضوع اإلرهاق.)

 

هل تم   
  ١التنفیذ

 ٢المرجع
  الموثق:

  طریقة
  ٣التنفیذ

  مالحظات
 ٤المفتش

 

التنفیذي هل یتمتع المدیر   ١-٢-١
بالمسؤولیة والمساءلة الكاملتین المساءل 

عن نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
 وبسلطة النیابة عن الشركة؟

         

          

المساءل  التنفیذي هل المدیر  ٢-٢-١
یعي أدوار ومسؤولیات نظام معالجة 
مخاطر اإلرهاق المذكورة في سیاسات هذا 
 النظام في إطار ثقافة السالمة في الشركة؟

         



الهیئات التنظیمیةدلیل    نظام معالجة مخاطر اإلرهاق App-C-4 

 

هل تم   
  ١التنفیذ

 ٢المرجع
  الموثق:

  طریقة
  ٣التنفیذ

  مالحظات
 ٤المفتش

 

  
 على منشور نصهل یوجد   ٣-٢-١

مساءالت یحدد جمیع أنحاء الشركة 
وسلطات ومسؤولیات معالجة مخاطر 

 اإلرهاق؟

         

  
هل توجد في جمیع أنحاء   ٤-٢-١

الشركة خطوط واضحة للمساءالت عن 
 معالجة مخاطر اإلرهاق؟

         

 
هل یعي ویفهم جمیع   ٥-٢-١

الموظفین مساءالتهم وسلطاتهم 
 اإلرهاق؟ مسائلومسؤولیاتهم عن 

         

  
 

 تعیین موظفي السالمة األساسیین    ٣-١

تنفیذ وتحدیث نظام فعال لمعالجة مخاطر  یةمسؤولو بط االتصال ضوتسند إلیه یجب أن تحدد الشركة مدیرا لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
العمل من خالل فریق وظیفي مسؤول عن تنسیق أنشطة  ىعلیواظبون جمیع الموظفین المعنیین  تجعلاإلرهاق. وینبغي إنشاء آلیة واضحة 

إلى هذا الفریق في هذه وأعمال هذا الفریق. (یشار  عضویةنظام معالجة مخاطر اإلرهاق في جمیع أنحاء الشركة، وینبغي تعریف وتوثیق 
  الوثیقة باسم فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق.)

(حیثما تدمج الشركة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في نظام إدارة السالمة، یصبح مدیر نظام معالجة مخاطر اإلرهاق مسؤوال عادة أمام  
ساءل عن هذا النظام. وعندما تكون الشركة صغیرة ولدیها نظام جید إلدارة الم التنفیذي مدیر السالمة المسؤول مباشرة بدوره أمام  المدیر

ال یكون هناك داع عملي إلنشاء فریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق، إذ یكفي وضع بند بشأن اإلرهاق على جدول  السالمة، فقد
 أعمال اجتماعات فریق السالمة.)

  

هل تم   
 ١التنفیذ

 
 ٢المرجع
 الموثق

 
  طریقة
 ٣التنفیذ

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

هل تم تعیین مدیر لنظام معالجة   ١-٣-١
مخاطر اإلرهاق (أو من یعادله) لدیه الدرایة 

 المذكورةوالمهارات والخبرة والمعرفة السلیمة 
 في المواد اإلرشادیة؟

         

          
هل هناك خط مسؤولیة مباشر   ٢-٣-١

اإلرهاق بین مدیر نظام معالجة مخاطر 
المساءل؟ (أو مدیر السالمة  التنفیذي والمدیر

إذا كان نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
 مدمجا في نظام إدارة السالمة)؟ المتعددة

         

  
هل ینفذ مدیر نظام معالجة   ٣-٣-١

مخاطر اإلرهاق وظائفه المذكورة بالتفصیل 
 في المواد اإلرشادیة الصادرة عن اإلیكاو؟

         

  



App-C-5 مثال لنموذج تقییم معالجة مخاطر اإلرهاق   ) جالمرفق(  

 

هل تم   
 ١التنفیذ

 
 ٢المرجع
 الموثق

 
  طریقة
 ٣التنفیذ

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

هل تم إنشاء فریق عمل معني   ٤-٣-١
ینجز لبالسالمة من اإلرهاق أو ما یعادله 

 الوظائف المعرفة في المواد اإلرشادیة؟

         

 
الشركة إدارة هل یرصد مجلس   ٥-٣-١

أداء وفاعلیة نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
 حسب التفاصیل الواردة في المواد اإلرشادیة؟

         

  
هل تم تحدید عضویة فریق   ٦-٣-١

العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق ومعدل 
وهل تسجل محاضر هذه  ، تواتر اجتماعاته

 االجتماعات؟

         

  

  وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ٤-١
یجب على الشركة أن تعد وتحدث وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وأن تذكر فیها سیاسات هذا النظام وأهدافه وٕاجراءاته وخطواته، وأن 

نهجه إلى  ترسلتحدد فیه المساءالت والمسؤولیات والسلطات الخاصة بنواتجه، وأن تعد وتحدث دلیال لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق وأن 
 دارة السالمة في جمیع أنحاء الشركة، أو أن تدمج وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق في وثائق نظام إدارة السالمة الراهن.المعنیین بإ

  

هل تم   
  ١التنفیذ

 ٢المرجع
  الموثق:

  طریقة
  ٣التنفیذ؟

  مالحظات
 ٤المفتش

 

هل یحتوي دلیل إدارة نظام   ١-٤-١
معالجة مخاطر اإلرهاق على جمیع 

المذكورة بالتفصیل في المواد العناصر 
 اإلرشادیة؟

         

          
هذا الدلیل  یوضعهل   ٢-٤-١

 بانتظام؟موضع االستعراض 
         

  
هل یوجد نظام لتسجیل   ٣-٤-١

أوقات الطیران المعتزمة والحقیقیة ومدد 
 وحاالت االنحرافالمأموریات والراحة 

 عن الجداول وأسبابها؟

         

  
هل یوجد نظام لتسجیل   ٤-٤-١

وتخزین نواتج نظام معالجة مخاطر 
اإلرهاق، مثل سجل األخطار، ودفاتر 

تقییم المخاطر، وبالغات اإلرهاق، 
السالمة، ومقاییس ب التي تمسوالحاالت 

، ومحاضر وضع جداول التشغیل
جلسات فریق العمل المعني بالسالمة 

 من اإلرهاق؟

         

  
    



الهیئات التنظیمیةدلیل    نظام معالجة مخاطر اإلرهاق App-C-6 

 

 مخاطر اإلرهاقمعالجة    -٢
 تحدید األخطار    ١-٢

یجب على الشركة أن تضع وتحدث إجراءات رسمیة تضمن بها تحدید أخطار اإلرهاق. وینبغي أن تشمل هذه اإلجراءات التحقیق في الوقائع 
واألسالیب  رجوعیةالیب والحوادث للوقوف على أخطار اإلرهاق المحتملة. ویجب االستناد في تحدید أخطار اإلرهاق على تولیفة من األسال

 االستباقیة واألسالیب التنبؤیة لجمع البیانات.
  

اإلجراءات   
 ١جاهزة 

 
 ٢المرجع

 الموثق:
 

  طریقة
 ٣التنفیذ

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

هل هناك خطوات لتحدید   ١-١-٢
 أخطار اإلرهاق ومصادرها؟

         

          
هل هناك برنامج لإلبالغ عن   ٢-١-٢

اإلرهاق بطریقة سریة یشجع الموظفین 
على اإلبالغ عن المسائل المتعلقة 

لمعلومات ا یشملباإلرهاق؟ (ینبغي أن 
االستباقیة والتنبؤیة باإلضافة إلى 

 .)رجوعیةالالمعلومات 

         

  
هل توجد تغذیة مرتدة   ٣-١-٢

بالمعلومات الى من أبلغ عن اإلرهاق 
 وٕالى بقیة الشركة؟

         

  
هل تحدید أخطار اإلرهاق   ٤-١-٢

واستباقیة  رجوعیةیشمل مخططات 
 وتنبؤیة؟

         

 
هل تم تحدید وتقییم أخطار   ٥-١-٢

اإلرهاق الرئیسیة في الشركة وفي 
 أنشطتها الراهنة؟

         

 
هل تتضمن التحریات عن   ٦-١-٢

الشركة مسائل السالمة في جمیع أنحاء 
التحري أیضا عن أخطار اإلرهاق بوصفها 

 عوامل یحتمل أن تقوض السالمة؟

         

  
هل تعاَلج أخطار اإلرهاق   ٧-١-٢

التي تم تحدیدها من تحریات اإلرهاق، 
 وهل تبلغ إلى بقیة الشركة؟

         

  
هل یبلغ الموظفون عما ینجم   ٨-١-٢

عن اإلرهاق من أخطاء وأخطار 
 تم تجنبها في اللحظة األخیرة؟وحوادث 

         

  
  



App-C-7 مثال لنموذج تقییم معالجة مخاطر اإلرهاق   ) جالمرفق(  

 

  

اإلجراءات   
 ١جاهزة

 
 ٢المرجع

 الموثق:
 

  طریقة
 ٣تنفیذها؟

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

هل توجد إجراءات لتقییم   ١-٢-٢
المخاطر المرتبطة بأخطار اإلرهاق 

 المحددة؟

         

          
ر  لتقییم ییهل هناك معا  ٢-٢-٢

المخاطر ومستویاتها التي تستطیع 
(مثل نموذج قابلیة تحمل  الشركة تحملها

ر ییاعالم هذه ؟ وهلالمخاطر)
 ؟ات الجویةمالئمة للعملیواإلجراءات 

         

  
هل تم توثیق إجراءات تخفیف   ٣-٢-٢

 ؟وتوقیتها ومسؤولیتهاالوطأة 

         

  
واضحة  قواعدهل توجد   ٤-٢-٢

 المالئمة؟ تخفیفال إجراءاتالختیار 

         

  
  

 ضمان السالمة من اإلرهاق   -٣

 اإلرهاقرصد وقیاس أداء وسائل السالمة من     ١-٣

ضوابط الفاعلیة  وتثبت بهاضمان السالمة من اإلرهاق إجراءات من حسن أداء  تتحقق بها وسائلیجب على الشركة أن تحضر وتحدث 
، وذلك بمقارنتها بمؤشرات أداء السالمة من اإلرهاق وبأهداف وسائلهذه التخفیف مخاطر اإلرهاق. ویجب التحقق من حسن أداء  وٕاجراءات

  من اإلرهاق المقررة في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق. أداء السالمة
 .)كل منهمافي نظام إدارة السالمة، یجب وضع تعریف واضح لمؤشرات أداء  مدمجا نظام معالجة مخاطر اإلرهاق یكون(حیثما  

  

اإلجراءات   
 ١جاهزة

 
 ٢المرجع

 الموثق:
 

  طریقة
 ٣تنفیذها

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

هل تم تدقیق/ مراجعة   ١-١-٣
مخاطر  تخفیف وطأةضوابط ووسائل ال

 اإلرهاق للتأكد من فاعلیتها؟

         

          
هل تم دمج الدروس   ٢-١-٣

  المستفادة في السیاسات واالجراءات؟
 

         

 تقییم مخاطر السالمة من اإلرهاق وتخفیف وطأتها    ٢-٢

وتحدد بها  ،تقیس بها احتماالت وقوع األحداث الناجمة عن اإلرهاق ،یجب على الشركة أن تضع وتحدث إجراءات رسمیة لتقییم المخاطر
 تخفیف وطأةوتتعرف بها على األحداث التي ینبغي تخفیف وطأتها. ویجب علیها أیضا أن تضع وتنفذ عملیات ل ،هذه األحداث حدة

  المخاطر. وكثیرا ما یستعان بفریق العمل المعني بالسالمة من اإلرهاق لتقییم هذه المخاطر وٕاعداد وسائل تخفیف وطأتها.



الهیئات التنظیمیةدلیل    نظام معالجة مخاطر اإلرهاق App-C-8 

 

اإلجراءات   
 ١جاهزة

 
 ٢المرجع

 الموثق:
 

  طریقة
 ٣تنفیذها

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

  
هل تم تعریف ونشر مؤشرات   ٣-١-٣

أداء السالمة الدالة على اإلرهاق، وهل 
وتحلیلها للوقوف على یجري رصدها 

 االتجاهات؟

         

  
هل تم التدقیق في نظام   ٤-١-٣

معالجة مخاطر اإلرهاق لتقییم فاعلیته 
ومدى اتباع اللوائح والقواعد القیاسیة ؟ 

 وهل تم توثیق عملیات هذا التدقیق؟

         

 
هل تجرى استقصاءات    ٥-١-٣

 لإلرهاق؟
         

 
دراسات عن هل تجرى   ٦-١-٣

 اإلرهاق؟ (حسب االقتضاء)

         

  
  

  

جراءات اإل  
 ١جاهزة

 
 ٢المرجع

 الموثق:
 

  طریقة
 ٣التنفیذ

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

هل توجد إجراءات موثقة   ١-٢-٣
إلدارة التغییرات الالزمة للتعرف بطریقة 
استباقیة على أخطار اإلرهاق وتخفیف 

وطأة مخاطر اإلرهاق عند إدخال 
 التغییرات التنظیمیة والتشغیلیة؟

         

          
استعراضات دوریة هل ُتجرى   ٢-٢-٣

ألداء سبل السالمة من اإلرهاق بعد 
إدخال التغییرات التنظیمیة أو التشغیلیة، 

وذلك للتحقق من صحة االفتراضات 
 وفاعلیة التغییرات؟

         

  
  

   

  إدارة التغییرات    ٢-٣
اإلجراءات  الجویة لتعدیلیجب على الشركة أن تضع وتحدث إجراءات رسمیة لتحدید التغییرات المطلوبة في الشركة و/أو في عملیاتها 

الراهنة المتعلقة بمخاطر اإلرهاق. وبنبغي أن تضمن هذه اإلجراءات حسن أداء سبل السالمة من اإلرهاق قبل تغییر أو إلغاء أو تعدیل 
 .الجویة وسائل التخفیف التي لم تعد مطلوبة أو لم تعد فعالة نتیجة التغییرات التي استجدت على بیئة العملیات



App-C-9 مثال لنموذج تقییم معالجة مخاطر اإلرهاق   ) جالمرفق(  

 

  

  

هل تم   
 ١التنفیذ

 
 ٢المرجع

 الموثق:
 

  طریقة
 ٣التنفیذ

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

هل توجد وسائل لرصد األداء   ١-٣-٣
مخاطر اإلرهاق الكلي لنظام معالجة 

 حتى یتسنى إنجاز التحسین المستمر؟

         

          
هل توجد وسائل إللغاء و/أو   ٢-٣-٣

تعدیل الضوابط التي تسفر عن عواقب 
غیر مقصودة أو التي لم تعد هناك 

 حاجة إلیها؟

         

  
هل هناك دلیل على أن   ٣-٣-٣

 التحسین المستمر یجري إنجازه؟

         

  
  

 تعزیز نظام معالجة مخاطر اإلرهاق   -٤
  التدریب والتثقیف    ١-٤

االجراءات المضادة لإلرهاق، یضمن أن الموظفین یتدربون و لتوعیة بمسائل اإلرهاق ل تدریبیایجب على الشركة أن تنشئ وتحدث برنامجا 
الفعلیة. ویجب أن  الجویة على أداء واجباتهم الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلرهاق وعلى تطبیق هذه المعالجة على العملیات وقادرون

 یكون نطاق هذا التدریب مالئما لكل شخص یشارك في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق.
  

هل تم   
 ١التنفیذ

 
 ٢المرجع

 الموثق:
 

  طریقة
 ٣التنفیذ؟

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

هل تلقى جمیع موظفي   ١-١-٤
الشركة التدریب على نظام معالجة 

مخاطر اإلرهاق وعلى أدوارهم 
ومسؤولیاتهم فیما یتعلق بمعالجة مخاطر 

 التنفیذي اإلرهاق، بمن فیهم المدیر
ن و والمدیر المساءل واإلدارة العلیا 

 العملیات؟ وین وموظفو والمشرف

         

          

التدریب األولي هل منهج   ٢-١-٤
والتدریب المتكرر مناسبان لعملیات 

الشركة المشمولة بنظام معالجة مخاطر 
 اإلرهاق؟

         

  

هل تم قیاس وتوثیق فاعلیة   ٣-١-٤
  التدریب؟

         

  التحسین المستمر لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق    ٣-٣
أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، وذلك بهدف تحسین هذا النظام باستمرار یجب على الشركة أن تضع وتحدث إجراءات رسمیة الستعراض 

 وتحدید آثار ضعف أدائه والتخلص من أسبابها أو التخفیف من وطأتها.



الهیئات التنظیمیةدلیل    نظام معالجة مخاطر اإلرهاق App-C-10 

 

هل تم   
 ١التنفیذ

 
 ٢المرجع

 الموثق:
 

  طریقة
 ٣التنفیذ؟

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

  
  

  

هل تم   
 ١التنفیذ

 
 ٢المرجع

 الموثق:
 

  طریقة
 ٣التنفیذ

 
  مالحظات
 ٤المفتش

 

نظام  تصل معاوماتهل   ١-٢-٤
معالجة مخاطر اإلرهاق إلى جمیع 

 مستویات الموظفین في الشركة؟

         

          
نظام  اتصاالتهل تشرح   ٢-٢-٤

معالجة مخاطر اإلرهاق شرحا واضحا 
السیاسات واالجراءات والمسؤولیات؟ 
وهل تكمل وتعزز ثقافة السالمة في 

 الشركة؟

         

  
هل یجري نشر معلومات   ٣-٢-٤

نظام معالجة مخاطر اإلرهاق عبر 
مناسبة وهل یجري ال تصالاالقنوات 

 رصد فاعلیتها؟

         

  

  ―انتهى  ―

  نظام معالجة مخاطر اإلرهاق اتصاالت    ٢-٤
وعي جمیع الموظفین وعیا تاما بها تضمن  ،نظام معالجة مخاطر اإلرهاق التصاالتالشركة أن تضع وتحدث أسالیب رسمیة یجب على 

أسباب اتخاذ أي إجراءات معینة وأسباب فیها لسالمة، وتشرح عن االحرجة الملومات بهذا النظام، وتوصل إلیهم المعلومات المتعلقة باإلرهاق و 
  العمل بها أو تغییرها.
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