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  معالجةجديدة لقياسية تضع قواعد االيكاو 

  طاقمال اإلرهاق الذي يصيب

نظم لقواعد قياسية دولية  ١٣/٦في اجتماعه المنعقد في اعتمد مجلس اإليكاو  -  ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٤، ونتريالم
وذلك لمعالجة اإلرهاق الذي مدة الطيران وفترات العمل المتعلقة بكبديل للحدود اإللزامية  اإلرهاق معالجة مخاطر

وستصبح هذه القواعد القياسية الجديدة سارية . عوامل حوادث الطائرات عتبر عامال مني غالبا ما يطاقم، والذاليصيب 
  .١٥/١٢/٢٠١١اعتبار من 

المتعلقة بمدة الطيران الحالية  اللوائحتعتبر : "مالحة الجوية في اإليكاو قائلةًوصرحت نانسي غراهام، مديرة إدارة ال
التعقيد المتزايد لإلرهاق الذي يصيب بمعالجة مخاطر اإلرهاق  نظمقر تو. وفترات العمل الحل المناسب لجميع الحاالت

 حاالت التشغيلباإلرهاق، وفقا ل تيح نهجا متعددة المستويات وشاملة لمختلف أنواع المخاطر المرتبطةتطاقم وال
  ".المختلفة

قدر أكبر من المرونة  حقيقتبمعالجة مخاطر اإلرهاق  نظمالمشغلون ممن يستخدمون  لقد أفاد: "واستطردت قائلةً
 الحالية المتعلقة بمدة الطيران وفترات العمل، مع الحفاظ على المستويات الراهنة للسالمة، بل اللوائحالتشغيلية مقارنة ب
عالمي ومنسق، مع العمل في الوقت  بشكلوستيسر القواعد القياسية الجديدة إعداد النظم وتنفيذها . وتحسين مستواها

  ".ذاته على تيسير عمل المنظمين لتقييم ورصد استخدامها
العمل  على أساس مساهمة فرقةأعدت شاملة  مواد إرشاديةمعالجة مخاطر اإلرهاق ب نظملالقواعد القياسية  وتم تدعيم
 ن عنممثليمن ، وء الحكوميينمعالجة مخاطر اإلرهاق التي تتألف من المنظمين، والمشغلين، والعلما نظمالمعنية ب

االتحاد الدولي للنقل الجوي وقد شملت تلك المواد اإلرشادية دليال للتنفيذ أعدته االيكاو بمعية  . صناعة الطيران
  .الجويةاالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط و

تناول ضمن تالمنظمين وشركات الطيران والطيارين في الجهود المبذولة كل مساهمة  إن: "بالقولغراهام وشددت 
 نظمنهج  استنادفتضمن عالمي  ذي يحظون باعترافمساهمة العلماء الأما . جميع المسائل الفنية والتشغيلية واالقتصادية

قه يالمفهوم على نطاق واسع وتطبهذا وبإمكاننا أن نتطلع إلى قبول . أساس علمي متين إلىمعالجة مخاطر اإلرهاق 
  "العالم، في جميع أنحاءالمنهجي 

تبقى و. معالجة مخاطر اإلرهاق نظممن البت في مسألة وضع لوائح لدول اتُمكن  معالجة اإلرهاقالجديدة لالقياسية القواعد  إن
  .ملزمة لجميع الدول الحدود اإللزامية لمدة الطيران وفترات العمللمتعلقة باتوفير اللوائح  مسألة

ها ، يليمواد إرشاديةا يتصل بها من ندوة تركز على القواعد الجديدة وميشهد المقر الرئيسي لإليكاو في مونتريال تنظيم سو
   .٢/٩/٢٠١١إلى  ٣٠/٨، وذلك في الفترة من معالجة مخاطر اإلرهاقنظم بشأن اجتماع للمنتدى الدولي 

وقد أنشئت االيكـاو فـي   . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
واألنظمة وضع القواعد  المنظمة تتولىو. لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم ١٩٤٤ عام

.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيـران وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران سالمة الالزمة ل
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين  لتعاونمحفل ابمثابة  هيو
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