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  نشرة صحفية من االيكاو
 

  PIO 14/11  نشرة إخبارية
وااليكاو واالتحاد الدولي لرابطات طياري  (IATA) اتحاد النقل الجوي الدولي

م إدارة عا عن إصدار الدليل التطبيقي لنظتعلن م (IFALPA) الخطوط الجوية
  مخاطر اإلرهاق الموجه للمشغلين

م إدارة مخاطر اإلرهاق إصدار الدليل التطبيقي لنظاليوم عن أعلنت األياتا وااليكاو وايفالبا ـ  ١٨/٧/٢٠١١ ،ونتريالم
  .الموجه لمشغلي الطائرات التجارية

ويتضمن نظام إدارة اإلرهاق منهجية تستند إلى مبادئ علمية ويتيح للمشغلين إدارة المخاطر المتصلة باإلرهاق وال سيما 
ام بديال صالحا للقواعد التقليدية الملزمة الخاصة ويوفر النظ. عمليات وبيئة هؤالء المشغلينالمخاطر التي تنطوي عليها 
وقد سمحت التطورات العلمية بادراك أفضل للعالقة بين اإلرهاق واألداء وألساليب التخفيف . بمدد الرحالت وفترات العمل

نحو  هذه التطورات لتعزيز سالمة الطيران في وقت يعتبر فيه اإلرهاق، علىب األخذوينص الدليل على . من اإلرهاق
  .امال مساهما في الحوادثعمتزايد، 

السالمة هي من أولويات الطيران ونتحمل جميعا المسؤولية  "وقد أفادت نانسي غراهام، مديرة إدارة المالحة الجوية، بأن 
يا على م إدارة مخاطر اإلرهاق مثاال حويمثل الجهد التعاوني لوضع الدليل التطبيقي لنظ. عن حماية أرواح الركاب والطواقم

  ".ما يمكن تحقيقه إذا توافر االلتزام بايجاد وإعمال حلول مشتركة
ايفالبا على وضع الدليل التطبيقي لصالح المشغلين بما يتماشى واإلرشادات الخاصة الموجهة ووقد تعاونت األياتا وااليكاو 

فعال إلدارة مخاطر اإلرهاق ويتضمن تفسيرا لتنفيذ برنامج  وإطارٍ ويعكس الدليل دراسة متعمقة لمنهجية. للجهات التنظيمية
  . للدراسات العلمية التي يستند إليها

ن نظام إدارة مخاطر إ"وقد قال السيد غونتر ماتشينغ، كبير نواب رئيس األياتا، المكلف بالعمليات والهياكل األساسية 
والدليل التطبيقي هذا يضع . اإلرهاق يعزز السالمة بطرق علمية ويراعي الواقع الحالي من حيث العمليات والخبرة المكتسبة

ى قدم المساواة عندما يتعلق األمر بتأمين سالمة العلميات مع تحقيق األداء األمثل المنظمين والطيارين وقطاع الصناعة عل
  ".من جانب الطواقم

الطيارين والمنظمين والمشغلين على نهج بأن قيمة هذه الوثيقة تكمن في اتفاق "أما القائد دون ويكوف، رئيس ايفالبا، فقد أفاد 
وأنا متحمس لكوننا في بداية المشوار نحو عالقة تطورية وبناءة مع شركائنا  .مشترك إزاء مسألة اإلرهاق المتسمة بالتعقيد

  ". في قطاع الصناعة، بخصوص هذا الموضوع الهام
م االيكاو واألياتا وايفالبا لتنظيم حلقات عمل حول نظ ت جهودودعما لهذا التعاون وتيسيرا لمزيد من الفهم والتنفيذ، تضافر

 –المصلحة أصحاب  منم من منظور كل واحد هذه النظفي جميع أرجاء العالم بغية إبراز مقتضيات رهاق إدارة مخاطر اإل
  .منظمين ومشغلين وطيارين

 هاإدارة مخاطر اإلرهاق لضمان االتساق في تنفيذم وقد عمد مجلس االيكاو مؤخرا إلى اعتماد القواعد القياسية الخاصة بنظ
  .ليه من جانب المنظمينمن جانب المشغلين واإلشراف ع
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.  الموجهة لمشغلي الطائرات التجارية اإلرهاقمخاطر  إدارةلنظم  التطبيقيايفالبا على وضع الدليل وايكاو االياتا وتعاونت 
ينغ، كبير نواب رئيس االياتا، المكلف بالعمليات والهياكل األساسية، شتر ماتناليمين، غو إلىاليسار في الصورة من ويظهر 

  .د دون ويكوف، رئيس ايفالبائالمالحة الجوية بااليكاو، والقا إدارةنانسي غراهام مديرة 
  

  

  

  

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

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

  


