
Doc 9966

دليل مراقبة 
نهج معالجة اإلرهاق

الطبعة الثانية، 

اعتمدته األمينة العامة ونشر بموجب سلطتها





Doc 9966

دليل مراقبة 
نهج معالجة اإلرهاق

الطبعة الثانية، 

اعتمدته األمينة العامة ونشر بموجب سلطتها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ������� 	
���
� ����� 	
��� �� ������� ��� ����� ���������� ���
� ���
�� ������ ������� �� ����� 

������ ������ 	�
���� ���� 
999 Robert-Bourassa Boulevard, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7 

 

 

!
� " #��� $�% &'���� !����� 	
��� (�)�� *% 	
����� $�% +�,�� 

�
-�'� ��
��� #.���� /�
�� $��� 01�-�� ��2
�� #���� !'-� www.icao.int  

 

  

  

 0���
��� ������3456 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ������Doc 9966 � ���
� ���� �� ����� ������
  
 �� 
���� ����� ��� ���� � ����� 	���!)���
 # (�����%�� &�'���� ����  

  
 

 

 

 

© ICAO 2017 

 

�" ������� ��� *� !�� 7" 8
 �� � ���� � .�:��,� ;��,�� #��� 

*�)� 0+
-�<� *� +-� 7" �� =���)� �" ;2
���� &
��� � (
:� �� =���>� 

 ?
��  1��-� *�@���)�� ��)��� *������ ��:�� *� 

 

 



 
 
 
 
 

(iii) 

  التعديالت
 
 

ويمكن االطالع على ، المنتجات والخدماتكتالوج التعديالت في مالحق تعلن 
. www.icao.intالكتالوج ومالحقه في موقع االيكاو على اإلنترنت عبر الرابط 

 .التعديالتوالجدول أدناه مخصص لتسجيل مثل هذه 
 
 

 التعديالت والتصويباتسجل 

 

 التصويبات  التعديالت

 أدخل بواسطة التاريخ الرقم  أدخل بواسطة التاريخ الرقم

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 





 
 
 
 
 

(v) 

  استخدام هذا الدليل
  

. وحيث أنه قد تم إعداده من رهاق) هو دليل من مجموعة من األدلة المتصلة بمعالجة اإلDoc 9966(الوثيقة  رهاقُنُهج معالجة اإل دليل مراقبة
  عمومًا. رهاقشامًال لمراقبة نهج معالجة اإل اً إستعراضأجل الدول، فهو يعرض 

، وكل منها محدد لمجموعة مختلفة من المهنيين، وذلك من أجل مساعدة مقدمي رهاقوتشمل مجموعة األدلة أيضًا أدلة لتنفيذ معالجة اإل
هم معالجة فعالة. ولقد إرهاقة مخاطر من أجل معالج رهاقخدمات الطيران الذين تسري عليهم القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بمعالجة اإل

لكي ُيقرأ باالقتران مع دليل أو أكثر من أدلة التنفيذ ذات الصلة، وذلك رهنًا بمجموعة المهنيين الجاري  رهاقُصمم دليل مراقبة نُهج معالجة اإل
  تنظيمها ورصدها.

، وهي تتبع هيكل مماثل من أجل تيسير رهاقة مخاطر اإلوتقوم محتويات جميع هذه األدلة على مجموعة عمل االيكاو الخاصة بنظم معالج
  استخدامها.

  ، والمالحق المتصلة بها:رهاقوفيما يلي مجموعة أدلة معالجة اإل
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  دليل مراقبة نُهج معالجة اإلرهاق
(Doc. 9966) 

دليل معالجة اإلرهاق الخاص بمشغلي الطيران العام 
  للطائرات الكبيرة والطائرات النفاثة التوربينية

ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية واالتحاد  (االيكاو
 الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية)

دليل معالجة اإلرهاق الخاص بمشغلي شركات 
  الطيران

(االيكاو واتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد الدولي 
 لرابطات طياري الخطوط الجوية)

الملحق السادس، الجزء 
 األول

 الملحق السادس، الجزء الثاني

دليل معالجة اإلرهاق الخاص بمقدمي خدمات 
  الحركة الجوية

(االيكاو والمجلس الدولي لطيران األعمال ومؤسسة سالمة 
 الطيران)

 الملحق الحادي عشر



رهاقدليل مراقبة نهج معالجة اإل  (vi) 

. ١) وهو معروض لمساعدة القّراء على تصّفح محتوياتهDoc 9966(الوثيقة  رهاقعرضًا عامًا لدليل مراقبة نُهج معالجة اإليقدم الجدول التالي 
  وهذا الجدول ُيقّسم محتويات هذه الوثيقة إلى ثالثة مجاالت عامة، وهي:
  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 
  الجداول المطبقة مقدمة في كل إرشاد من إرشادات التنفيذ من أجل تيسير مقارنة المراجع.   ١

معالجة اإلرهاق بصفة 
عامة

الفصل األول

مقدمة إلدارة اإلرھاق

الفصل الثاني

المبادئ العلمية لمعالجة اإلرھاق

الفصل الثالث

المعارف والخبرات التشغيلية

)أ(المرفق 

قواعد االيكاو وتوصياتھا الدولية والقصد 
منھا بشأن معالجة اإلرھاق

)ح(المرفق 

النماذج الرياضية البيولوجية

)ط(المرفق 

تقييم إسھام اإلرھاق في وقوع األحداث 
التي تقّوض السالمة

النهج اإللزامي

الفصل الرابع

النھج اإللزامي

)ج(المرفق 

مقاييس الحدود اإللزامية لطاقم قيادة 
الطائرة وطاقم مقصورة الركاب

)د(المرفق 

مقاييس الحدود اإللزامية لمراقبي الحركة 
الجوية

)ھـ(المرفق 

×××مقاييس الحدود اإللزامية لــ 

)و(المرفق 

yyyمقاييس الحدود اإللزامية لــ 

)ي(المرفق 

موضوعات التدريب الموصى بھا بشأن 
اإلرھاق

نهج نظام معالجة 
مخاطر اإلرهاق

الفصل الخامس

: نھج نظام معالجة مخاطر اإلرھاق
المكّونات الضرورية

الفصل السادس

التنفيذ: نھج نظام معالجة مخاطر اإلرھاق

)ب(المرفق 

أدوات القياس

)ز(المرفق 

مثال على صالحيات مجموعة العمل 
المعنية بالسالمة من اإلرھاق

)ي(المرفق 

موضوعات التدريب الموصى بھا بشأن 
اإلرھاق

)ك(المرفق 

مثال لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر 
اإلرھاق
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(xv) 

  المصطلحات
  
  

  .تشير إلى تعريف من االيكاو(*)  النجمة التفسيرية
الحركـة. وُتسـجَّل أعـداد الحركـة فـي كـل وحـدة زمنيـة، ومـثًال  سـرعة السـتبانةهو جهاز يشبه ساعة اليد يتضمن مقيـاس  — قياس النشاطجهاز 

امـل حكل دقيقة. ويمكن تحليل أنماط الحركة بواسطة استخدام برمجية حاسوبية مرّكبة لهذا الغـرض مـن أجـل تقـدير الوقـت الـذي كـان فيـه 
ُصـمِّمت أجهـزة قيـاس النشـاط مـن أجـل التسـجيل  ساعة النشاط نائمًا، ولتوفير مؤشر عن مدى اضطراب فترة النوم (أي نوعية النوم). ولقـد

  . انتهائها وأثنائها وبعد أو أنماط العمل المتواصل لعدة أسابيع ولذا فهي أدوات قّيمة لرصد أنماط النوم، مثًال قبل الرحلة
يعتمـد عليـه،  لقيـاس النـوم اً وقـموث اً قيـاس النشـاط مقياسـ ةاستخدام ساعات قياس النشاط لرصد أنماط النوم. ولكـي تكـون طريقـ — قياس النشاط

، وهـي تقنيـة القنـوات قـد اعُتمـدت بجهـاز اختبـارات النـوم متعـددالحاسـوب التـي تقـّدر النـوم مـن أعـداد النشـاط  يجب التحقق من خوارزميـات
السـاكنة (إذ أنـه يقـيس ال يفـّرق بـين النـوم واليقظـة  فـي أنـهقيـاس النشـاط لممتازة لقياس مدة النوم ونوعيته. ويتمثل جانب الضـعف الرئيسـي 

  الحركة).
معظـم النـاس بـين السـاعة  يتراوح عـادة لـدة هوالتوقيت المحدد متغّير، ولكنوهي فترة تزايد النعاس في وسط فترة ما بعد الظهر.  — فترة القيلولة
فيها صـعوبة البقـاء يقظـًا، ولـذا يـزداد  بالنسبة إلغفاءات القيلولة. ولكنها ُتعتبر أيضًا فترة تزداد وهذا الوقت جّيد. ١٧:٠٠والساعة  ١٥:٠٠

  .التقّلصترجيح االغفاءات القصيرة غير المقصودة، وخاصة إذا تعرض النوم السابق إلى 
طـاقم القيـادة الـذي يتكـّون مـن أكثـر مـن العـدد األدنـى الـالزم لتشـغيل الطـائرة لكـي يتسـنى لكـل عضـو مـن أعضـاء  وهو — المعزز طاقم القيادة

مكانــه المخصــص للحصــول علــى قــدر مــن الراحــة أثنــاء الرحلــة الجويــة واالستعاضــة عنــه بعضــو آخــر مــن طــاقم القيــادة  طــاقم القيــادة تــرك
  مؤهل تأهيًال مناسبًا.

ؤدي إلـــى زيـــادة خطـــر تعـــرض الشـــخص العـــادي وبي مصـــمم للتنبـــؤ بجوانـــب جـــدول قـــد تـــحاســـ وهـــو برنـــامج — بيولـــوجيالرياضـــي النمـــوذج ال
ة) إلزاميـالبيولوجيـة هـي أداة اختياريـة (وليسـت  الرياضـية . والنمـاذجرهـاقفهم علمي للعوامل التـي تسـهم فـي اإل، وذلك على أساس رهاقلإل

 الرياضـــية ). ويتعـــين فهـــم أوجـــه قصـــور جميـــع النمـــاذجFRMS( رهـــاقاإل معالجـــة مخـــاطرالمتوقـــع ضـــمن نظـــام  رهـــاقلتحديـــد خطـــر اإل
  .البيولوجية لكي يتسنى استخدامها استخدامًا مناسباً 

ويجعلنــا ) لــدخول الضــوء العينينبــخــاص  ممــر(بواســطة  تتــابع النهــار والليــليرصــد دورة  المــخمــنظم عصــبي فــي  — البيولوجيــةســاعة الجســم 
، والتـي البيولوجيـةسـاعة الجسـم  ذي تقاومـهنمـط النوم/اليقظـة الـتغييـر فـي . وتتسم نوبات العمل بالمشاكل ألنها تقتضـي نفضل النوم بالليل

فــي مشـاكل ألنــه يتضـمن تغييــر مفـاجئ فــي دورة النهـار والليــل التــي  فــرق التوقيـت. ويتسـبب تتــابع النهـار والليــلتظـل مضــبوطة علـى دورة 
  ، إذا أتيح لها وقت كاف في المنطقة الزمنية الجديدة.بيولوجيةتتكّيف معها في نهاية المطاف ساعة الجسم ال

وهو مسـؤول معـّين يعمـل بالنيابـة عـن هيئـة الطيـران المـدني الحكوميـة وهـو موظـف كـفء ومؤهـل  — )CASI( مفّتش سالمة الطيران المدني*
  ومخّول بتنفيذ مهام تفتيش محددة، وقد يضطلع بمهام متصلة بوضع و/أو إدارة و/أو إنفاذ لوائح وقواعد قياسية وطنية.

هم. وتُقسَّـم فـي بعـض األحيـان إلـى تـدابير إرهـاق مخـاطرخدامها للتقليل من استراتيجيات تخفيف شخصية يمكن لألفراد است — مضادةالتدابير ال
)، والتـدابير المضـادة التشـغيلية، مثـل ةالليليـ المأموريـةمضادة استراتيجية (الستخدامها في المنزل، مثل عـادات النـوم الجيـدة، والقيلولـة قبـل 

  تناول الكافيين بصورة استراتيجية.
  الجوية. المأموريةهو شخص مكّلف بواسطة مشّغل جوي للعمل على الطائرة أثناء فترة  — الطائرةعضو طاقم 
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سـاعة). وٕاذ يشـتد  ٢٤ طولهـا(أو أليـام  متعاقبـة عنـدما يكـون النـوم غيـر كـاف وذلـك لليـال عديـدة هو فقدان النوم المتراكم — النوم تراكم تقلص
  .تدهورهملنعاس، وتقل قدرة األشخاص على تقييم مستوى تدهور األداء وا تدريجياً زداد ي، تراكم تقلص النوم

 مأموريـة، بمـا فـي ذلـك الركـاب أن يؤدوهـاأعضاء طاقم قيادة الطائرة أو طاقم مقصورة  منالمشّغل الجوي  يطلبهي أي مهمة  — المأمورية*
  .رهاقوالتأّهب عندما يكون من المرجح أن يؤدي ذلك إلى اإل والسفر ألداء المأمورياتالطيران واألعمال اإلدارية والتدريب 

بـدء أو  للعمـلبالحضـور  الركـابتبدأ عندما يلزم المشّغل الجوي أعضاء طاقم القيادة أو أعضاء طـاقم مقصـورة  المدة التي — مدة المأمورية*
  .هجميع مهام المدة عندما ينهي عضو الطاقموتنتهي هذه  العمل

، وقبــل موعــد النــوم المعتــاد بالضــبط، البيولوجيــةوهــي فتــرة تتكــّون مــن عــدة ســاعات فــي دورة ســاعة الجســم  — ظــة المســائيةفتــرة اســتمرار اليق
طويلـة قبـل  مـدةالبقـاء  إلـى هب إلى الفـراش يـؤدياعندما يكون من الصعب جدًا الخلود إلى النوم. ومن ثم، فإن االفراط في التبكير في الذ

 رهــاقاإل مخــاطرالنــوم وزيــادة  تقلــيصمــن النــوم. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى  إضــافين الحصــول علــى قــدر الخلــود إلــى النــوم، عوضــًا عــ
  بالنسبة ألوقات بداية العمل المبّكرة.

الخـتالل أو البدنيـة ناجمـة عـن قلـة النـوم و/أو اليقظـة المسـتمرة و/أو  الذهنيـةتتمثل في انخفـاض قـدرات األداء  عضويةهي حالة  — رهاق*اإل 
عيق انتبـاه وقـدرة الشـخص علـى أداء الواجبـات التشـغيلية المتصـلة ي بماو/أو البدني)  الذهنيو/أو أعباء العمل (النشاط  ة البيولوجيةالساع

  بالسالمة.
(العـاملين فـي مجـال اإلدارة  جميـع فئـات أصـحاب المصـلحةمجموعة تتكّون من ممثلين عـن  — رهاقاإل  بالسالمة من ةالعمل المعني مجموعة

ووضع الجداول والتشغيل) إلى جانب أي خبراء متخصصين إضافيين (أي العلماء ومحّللي البيانات والمهنيين الطبيين)، الذين يضـطلعون 
  في المؤسسة. رهاقاإل معالجةبالمسؤولية عن تنسيق جميع أنشطة 

، وذلــك رهــاقاإل بسـببالمخــاطر التــي تتهـدد الســالمة  ومعالجـةات لمواصـلة رصــد علــى البيانــ وســيلة تعتمـد — رهــاقمخــاطر اإل  معالجــة*نظـام 
نـد على أساس المبادئ العلمية والمعرفة والخبرات التشغيلية الرامية إلى ضمان توفر مستويات مناسبة من االنتباه لدى العاملين المعنيين ع

  أداء مهامهم.
ألداء مهمتــه التــي تشــمل رحلــة  الركــابعضــو طــاقم القيــادة أو عضــو طــاقم مقصــورة  وهــي فتــرة تبــدأ عنــد حضــور — مــدة المأموريــة الجويــة*

فـي المطـار وتُقفـل محركاتهـا عنـد نهايـة آخـر رحلـة جويـة  نهائيـاً  طيران أو سلسـلة مـن الـرحالت الجويـة والتـي تنتهـي عنـدما تتوقـف الطـائرة
  يكون فيها هذا الشخص عضوًا في طاقم الطيران.

  مجموع الوقت ابتداء من لحظة تحرك الطائرة لغرض االقالع حتى لحظة توقفها عند نهاية الرحلة الجوية. — الطائرات – مدة الطيران*
  وهي حالة أو شيء يمكن أن يتسّبب أو يسهم في وقوع حادث أو حادثة للطائرة. — *خطر

هنــاك حــافز قــوي جــدًا لالســتيقاظ ويتعــذر الخلــود إلــى النــوم أو عنــدما يكــون  البيولوجيــةدورة ســاعة الجســم  مرحلــة زمنيــة مــن — المنّبــه الــداخلي
ويمكـن أن  العصـرفي أواخر الصـباح وحتـى مقتبـل فتـرة  نافذة بطء الساعة البيولوجيةالبقاء نائمًا. وهذا يحدث كل ست ساعات تقريبًا بعد 

  الليلية. المأموريةبعد  رهاقاإل مخاطرالنوم وزيادة  تقّلصتؤدي إلى 
ودورة النهــار والليــل بســبب الطيــران العــابر لخطــوط الطــول (ويــتم التعــّرض لــه  البيولوجيــةهــو عــدم التــزامن بــين ســاعة الجســم  — فــرق التوقيــت

الجسـم المختلفـة. وينتهـي عنـد البقـاء وقتــًا  إيقاعـات وظــائفكتغّيـر فجـائي فـي دورة النهـار والليـل). وهـو يــؤدي إلـى عـدم تـزامن داخلـي بـين 
  تكّيف ساعة الجسم اليومية مع التوقيت المحلي.ليكفي  بمالزمنية الجديدة كافيًا في المنطقة ا

(يتوقـف عـن معالجـة المعلومـات البصـرية واألصـوات) وينسـاب  يفقـد فيهـا المـخ الـوعي بمـا يحيطـهوهي فترة قصيرة من الزمن (ثوان)  — الغفوة
  شدة النعاس الفسيولوجي. هي عالمة على الغفوات. و بال وعي في نوم خال من حرة العينين السريعة

  .محددة إرهاقمخاطر تدخالت مصّممة للتقليل من  — التخفيف



(xvii) المصطلحات 

(وُيعتبـر بمثابـة موجـات  فـي المـخوهو نوع من النوم مرتبط بالبطء التدريجي في النشـاط الكهربـائي  — سريعةال العينينحركة الخالي من النوم 
 المـخموجات  وكلما تباطأت). (EEG) "رسم موجات المخ" دماغية تُقاس بواسطة أقطاب كهربائية ملصقة بفروة الرأس، وُتعرف بالمصطلح

العصــبية). (الخاليـا  المـخ، يـزداد اتسـاعها أيضــًا وتـزامن نشـاط المجموعـات الكبيـرة مــن خاليـا الخـالي مـن حركــة العينـين السـريعةفـي النـوم 
. وتمثـل المرحلـة األولـى والثانيـة نومـًا المخعادة إلى أربع مراحل، بناء على سمات موجات  الخالي من حركة العينين السريعةوينقسم النوم 

  خفيفًا. وتمثل المرحلة الثالثة والرابعة نومًا أعمق وهي معروفة بنوم الموجات البطيئة.
 الخـالي مـن حركـة العينـين السـريعةتنـاوب منـتظم بـين النـوم  — سريعة مع نوم حركة العينين السـريعةدورة تناوب الخالي من حركة العينين ال

  دقيقة تقريبًا. ٩٠السريعة، وذلك في دورة تستمر لمدة  العينينونوم حركة 
معينـة. وهـو  مأموريـةلتكليف بأداء فترة زمنية محددة، يكون فيها الفرد الذي يطلبه مقدم الخدمة جاهزًا الستالم ا — تحت الطلب وجاهز للخدمة

  .لوضع رهن االشارةمصطلح مرادف 
إن فـوهم العاملون في أنشطة الطيـران الـذين بإمكـانهم االبـالغ عـن المعلومـات الخاصـة بالسـالمة. (وألغـراض هـذا الـدليل،  — *عاملو التشغيل

  والصادرة عن االيكاو). رهاقاإل بمعالجةدولية الخاصة عاملي التشغيل المعنيين هم أولئك الذين تسري عليهم القواعد والتوصيات ال
فيـه عضـو طـاقم القيـادة فـي البدايـة ألداء مهامـه حتـى  يحضـروهو تعبير ُيسـتخدم فـي وضـع الجـداول الزمنيـة ويصـف الوقـت الـذي  — االقتران

  حلة).من الرحالت الجوية المتتابعة واالنتهاء من عمله في ذلك اليوم. (أنظر الر  إلى بيته عودته
نفس النشاط أثنـاء االسـتيقاظ. ومـع ذلـك فـإن  للمخوهو نوع من النوم يشبه فيه النشاط الكهربائي  — )REM sleepنوم حركة العينين السريعة (

ويصــاحب ذلــك  —الســريعة"  العينــينوهــو الــذي يشــار إليــه بمصــطلح "حركــة  —الجفــون المغلقــة  تحــتالعيــون تتحــرك مــن حــين إلــى آخــر 
 تـذكرالسريعة  عينينقلب وتنفس غير منتظم. وعادة ما يتسنى للمستيقظين من نوم حركة الالضربات  وعدم انتظامعادة ارتعاشات عضلية 

. لألحـالم ال يتحرك الجسم اسـتجابةولذا  المخ. وفي نفس الوقت، ال يمكن للجسم أن يتحرك استجابة لإلشارات القادمة من واضحةأحالمًا 
 REMالسـريعة" ( العينـينحركـة  إعاقـة ناجمـة عـن نـوموُتعرف حالة الشلل أثناء نوم حركـة العيـون السـريعة فـي بعـض األحيـان بمصـطلح "

block.(  
 لخــال( عــن تــراكم تقلــص النــومســاعة) أو  ٢٤(فــي فتــرة واحــدة قــدرها  ةالنــوم الشــديد قلــةوهــو نــوم الزم لالنتعــاش مــن آثــار  — النــوم التعويضــي

  ساعة). ٢٤فترات عديدة متعاقبة مدة كل منها 
  ، ال ُيكلَّف فيها العاملين بأي مهام.المأموريةهي فترة زمنية متواصلة ومحددة، بعد و/أو قبل  — *فترة الراحة

وهـي مرادفـة لعبـارة الجـدول الزمنـي،  .وهو قائمة بجداول المناوبة المعتزمة أو فترات العمل المقررة ضمن فترة زمنية محددة — قائمة المناوبات
  وتعني أيضًا توزيع األفراد في جداول زمنية وأنماط عمل.

، وهــي الحالــة التــي يــتم فيهــا تخفــيض المخــاطر المرتبطــة بأنشــطة الطيــران، والمتصــلة بــه أو للــدعم المباشــر لتشــغيل الطــائرات — *الســالمة
  .والسيطرة على هذه المخاطر إلى مستوى مقبول

  .الضرورية الهياكل التنظيمية والمساءلة والمسؤوليات والسياسات واإلجراءات يشملدارة السالمة، إلنهج منتظم  وهي — إدارة السالمة*نظام 
وظيفــة تؤديهــا الــدول لتنفيــذ مســؤوليتها عــن التطبيــق الفعــال للقواعــد والتوصــيات الدوليــة المتصــلة بالســالمة، واالرشــادات  —*مراقبــة الســالمة 

  ءات ذات الصلة، فضًال عن اللوائح الوطنية، بما فيها نظام إدارة السالمة عند االقتضاء.واإلجرا
تحقيــق الســالمة بواســطة الدولــة أو بواســطة الجهــة مقدمــة الخــدمات حســبما تــم تعريفــه فــي أهــدافها الخاصــة بــأداء الســالمة  — الســالمة أداء*

  ومؤشرات أداء السالمة.
  هو مقياس قائم على البيانات ُيستخدم لرصد وتقييم أداء السالمة. — *مؤشر أداء السالمة



رهاقدليل مراقبة نهج معالجة اإل  (xviii) 

  لمؤشرات أداء السالمة خالل فترة معينة. أو المقصود هو الهدف المعتزم — *هدف أداء السالمة
  .هاأو النتائج الناجمة عن األخطار المتوقع من احتمال وشدة تبعات — *المخاطر التي تتهدد السالمة

قائمة بالمناوبات المعتزمة أو فترات العمل ضمن فترة زمنية محددة. وهي مرادفة لقائمة المناوبات. ويعني أيضـًا إسـناد أفـراد  — الجدول الزمني
  في قائمة مناوبات أو أنماط عمل.

  عادة. أي نمط من أنماط العمل يقتضي أن يكون الفرد مستيقظًا في فترة تكون فيها ساعة الجسم البيولوجية نائمة — العمل نوبة
أدنـى مسـتوى  المحيطـة إلـىمعالجة المعلومات الحّسية من البيئـة  تقل فيهاو  بالمختغيب فيها السيطرة الواعية  يمكن الخروج منهاحالة  — النوم

  .اليقظةاألساسية المستنفذة نتيجة أنشطة  المنظوماتاليوم وتجديد  أحداثمن أجل فرز وتخزين  لمخافيها  ال يعمللها. و 
مجموعة من المشاكل التي يستحيل بسببها النوم نومًا منعشًا، حتـى فـي حالـة إتاحـة وقـت كـاف لمحاولـة الخلـود إلـى النـوم.  — اضطرابات النوم

  واألرق والتغفيق وحركة األطراف الدورية أثناء النوم.وتشمل األمثلة انقطاع التنفس أثناء النوم 
غيـر السـريعة)،  للنـوم الخـالي مـن حركـة العينـينبطيئـة (المرحلتـان الثالثـة والرابعـة الموجـات الحاجة الجسم إلى نوم  — عملية النوم االستتبابي

  أثناء النوم. اليقظة وتتناقص أضعافًا مضاعفةأثناء تتزايد والتي 
وهــو التوهــان العــابر والدوخــة المؤقتــة وضــعف األداء التــي قــد تحــدث بعــد االســتيقاظ. وتشــتد مــدة طــول وشــدة همــود النــوم إلــى  — همــود النــوم

الثالثـة والرابعـة للنـوم الخـالي  بطيئـة (المرحلتـانالموجـات الإيقاظـه مـن نـوم  وأأقصاها عندما ال يحصـل الفـرد علـى القـدر الكـافي مـن النـوم 
  ).WOCL( البيولوجية نافذة بطء الساعةريعة) أو إيقاظه أثناء الس من حركة العينين

وهـو مقـدار النـوم الـالزم علـى أسـاس ثابـت للمحافظـة علـى المسـتويات األمثـل لالنتبـاه الـيقظ واألداء الـيقظ. ومـن الصـعب  — الحاجة إلى النوم
ن الكثيـر مـن النـاس يعـانون مـن قيـود مزمنـة بشـأن أل. و آخـرألنها تتفاوت من شخص إلـى جدًا قياس الحاجة إلى النوم من الناحية العملية 

  .للنوم التعويضيعندما تتاح لهم الفرصة للنوم بدون أي عوائق، فإن نومهم قد يتجاوز حاجتهم النظرية إلى النوم نظرًا فالنوم، 
تنـاوب النـوم  عيـة الجيـدة إال تـأثيرًا طفيفـًا علـى دورةاليقظة. وال يؤثر النـوم ذو النو  الذي يكفي الستعادة وظائفالقدرة على النوم  — نوعية النوم

الموجزة  االنتفاضاتبسبب االستيقاظ أو بسبب  تجزئة هذه الدورةؤدي تالسريعة. و  مع نوم حركة العينينالسريعة  الخالي من حركة العينين
  .التعويضيةم التي تحّرك الدماغ إلى مرحلة أخف من النوم بدون إيقاظه الفعلي، إلى تخفيض قيمة النو 

ــوم ويزيــد النعــاس الموضــوعي تــراكم آثــار عوائــق النــوم يــؤدي إلــى ضــعف األداء و  صــول علــى قــدر أقــل مــن النــوم الــالزم.لحا — المحــدود الن
  .(انظر الغفوة) . وتزداد في نهاية المطاف الحاجة إلى النوم لتصل إلى نقطة يخلد فيها األشخاص إلى النوم بدون أن يشعرواتدريجياً 

 وهمـا تتسـمان بقسـطالسريعة (المرحلتـان الثالثـة والرابعـة)،  الخالي من حركة العينينوهما المرحلتان األعمق من النوم  — الموجات البطيئة نوم
  كبير من موجات الدماغ البطيئة.

 وهي فترة من الزمن محددة يلـزم فيهـا مقـدم الخـدمات الفـرد بـأن يكـون مسـتعدًا السـتالم التكليـف بـأداء مهمـة معينـة. — وضع االستعداد للخدمة
  (مماثل لتحت الطلب وجاهز للخدمة)

  .مجموعة متكاملة من اللوائح التنظيمية واألنشطة الرامية إلى تحسين مستوى السالمة — *برنامج السالمة الوطني
  كامل أثناء فترة الراحة التالية.منه بالنتعاش االواحدة، يمكن  مأموريةوهو ضعف متراكم خالل فترة  — العابر رهاقاإل 

حتـى عودتـه إلـى منزلـه  المأموريـةوهو تعبير ُيستخدم في الجدولة لوصـف الوقـت اعتبـارًا مـن قـدوم عضـو طـاقم القيـادة ألداء  — الجوية الرحلة
  (انظر االقتران). وانتهاء أداء واجباته. وقد تشمل الرحلة رحالت جوية عديدة وأيام سفر كثيرة. بعد سلسلة الرحالت الجوية المتعاقبة

، مثـل الطقـس السـيئ أو تعطـل المعـدات، بصورة معقولـة ظروف غير متوقعة ال يمكن التنبؤ بها والتكّيف معها — ظروف تشغيل غير منظورة
  ليوم.مما قد يسفر عن تعديالت تشغيلية ضرورية في ذلك ا



(xix) المصطلحات 

. ويمكـن أن يبـدأ النـوم عنـدما يشـعر الفـرد بالنعـاس، وأال يكـون مضـطرًا إلـى تأجيـل النـوم ألي مطالـبوهـو نـوم ال تقّيـده أي  — النوم بـال حـدود
  وأال يكون مضطرًا إلى ضبط المنّبه. تلقائيةسبب من األسباب. وكذلك يمكن أن يصحو الفرد بصورة 

ذاتي والنعـاس علـى أشـده الـ رهـاقوهو وقت محـدد فـي دورة سـاعة الجسـم البيولوجيـة يكـون فيهـا اإل — )WOCL( نوافذ بطء الساعة البيولوجية
والتوقيــت اليــومي لهــذه الــدورة هــو عنــدما تصــل درجــة أو البدنيــة.  الذهنيــةحــد ممكــن إلنجــاز األعمــال  أدنــىوتقــل فيــه قــدرة األشــخاص إلــى 

صــباحًا عنــدما يكــون الشــخص متكّيفــًا  ٠٦:٠٠صــباحًا والســاعة  ٠٢:٠٠وهــي عــادة مــا تحــدث بــين الســاعة  — حــرارة الجســم إلــى أدناهــا
  البيولوجية. لنوافذ بطء الساعةفيما يتعلق باألفراد بشأن التوقيت الصحيح  تفاوتاتتكّيفًا كامًال مع التوقيت المحلي. ومع ذلك، ثمة 

  

  المختصرات
  
  

 Air Traffic Controller ATC  مراقب الحركة الجوية

 Air Traffic Service provider ATS provider  مقدم خدمات الحركة الجوية

 Civil Aviation Safety Inspector CASI  مفتش سالمة الطيران المدني

 Fatigue Risk Management System FRMS  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل

 Fatigue Safety Action Group FSAG  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل

 Safety Management System SMS  نظام إدارة السالمة

 Safety Performance Indicators SPIs  مؤشرات أداء السالمة

 State Safety Programme SSP  برنامج السالمة الوطني

 Window of circadian low WOCL  فترة الدورة البيولوجية البطيئة

  
  

___________________________  
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   رهاقمقدمة إلدارة اإل  —الفصل األول 
  
  

لنقل في العالم. ومع ذلك، يجب على هذا القطاع الذي تتسم فيه السالمة بأهمية حاسمة أن يدير إدارة ا إحدى أأمن طرق الطيرانيوّفر قطاع 
ضعف بشكل متوقع أنواع عديدة من أداء ي هو خطر رهاقاألخطار التي يمكنها أن تؤثر على السالمة. ولقد تم االقرار اآلن بأن اإل جيدة

ساعة كل يوم من أيام األسبوع  ٢٤في قطاع يعمل لمدة  رهاقيسهم في حوادث الطيران أو أحداثه. وال يمكن تجّنب اإلاالنسان، ويمكن أن 
حيث أنه ال يمكن  رهاقاإل معالجةألن جسم االنسان ودماغه يعمالن على نحو أمثل عندما يحصل على نوم كامل خالل الليل. ولذلك يجب 

  التخلص منه.
  

  في قطاع الطيران رهاقاإل معالجةُنُهج   ١- ١
  

إلى الطرائق التي تستخدمها جهات تقديم خدمات الطيران والعاملين التشغيليين في مجال الطيران للتصدي لتأثير  رهاقاإل معالجةتشير 
ين الطريقتين المميزتين الواردة في مالحق عديدة هاتو على السالمة. وعمومًا، تدعم القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو  رهاقاإل

  :رهاقاإل لمعالجة
 رهاقأخطار اإل بمعالجةمقدم الخدمات االمتثال لحدود وقت العمل التي تحددها الدولة، في الوقت الذي يقوم فيه  لزميُ  إلزامينهج   - ١

  أخطار السالمة بصفة عامة. لمعالجةنظام إدارة السالمة المطّبقة  إجراءاتباستخدام 
  الذي أقّرته الدولة. رهاقمخاطر اإل معالجةالخدمات بتطبيق نظام لزم مقدم األداء يُ  نهج قائم على  - ٢

  أولهما، أنهما قائمان على مبادئ علمية ومعرفة وخبرات تشغيلية. وينبغي لهما أن يراعيا ما يلي: ؛ويتسم هذان النهجان بسمات أساسية هامة مشتركة
  والمحافظة عليها (بما في ذلك  اليقظةاستعادة جميع جوانب وظائف ) من أجل اليقظةالحاجة إلى نوم كاف (وليس مجرد االستراحة فقط أثناء

 والمزاج). والذهنياالنتباه واألداء البدني 

 والبدنية، ونزعة النوم الطبيعية (القدرة على الخلود إلى النوم والبقاء نائمًا)، التي تسّيرها  الذهنيةفي القدرة على أداء األعمال  ةاليومي االيقاعات
 ساعة الجسم البيولوجية في الدماغ.

 الذهنيومقدار العمل من حيث تأثيرها على األداء البدني و  رهاقالتفاعالت بين اإل. 

 في ذلك السياق. رهاقالذي أضعفه اإللشخص سياق التشغيل والمخاطر التي تتهدد السالمة والتي يمثلها ا  
 تقديم)، يتعين أن تشترك الدولة وجهات بدون االقتصار على مطالب العمل( اليقظةاألنشطة المنفذة أثناء  قد يحدث بسبب جميع رهاقحيث أن اإلفوثانيًا، 

  :رهاقاإل معالجةالخدمات واألفراد في المسؤولية عن 
 من  رهاقالمخاطر المتصلة باإل بمعالجةوعن ضمان قيام مقدم الخدمات  رهاقاإل معالجةنظيمي للتمكن من الدولة مسؤولة عن توفير إطار ت

 أجل تحقيق مستوى مقبوًال من أداء السالمة.

  ياتهم مأمور لتمكين األفراد من أداء  عمل زمنية ، وعن تطبيق جداولرهاقاإل معالجةيضطلع مقدمو الخدمات بالمسؤولية عن توفير تثقيف بشأن
 .رهاقاإل ومعالجة أخطارآمن، وعن توفير إجراءات من أجل رصد  بشكل

  من أجل النوم  الخالية من العملويضطلع األفراد بالمسؤولية عن الحضور إلى العمل في لياقة تامة، بما في ذلك االستخدام المناسب للفترات
  .رهاقاإل أخطارواالبالغ عن 
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مقدم الخدمات ملزم، عند االمتثال للحدود 
المخاطر المتواجدة  بمعالجة، اإللزامية

لديه، بما في ذلك تلك المخاطر المتصلة 
وذلك باستخدام نظام إدارة  رهاقباإل

  الموجود لديه. السالمة

يتيح نظام معالجة مخاطر اإلرهاق لمقدم 
الخدمات تجاوز الحدود اإللزامية. وفي 

حالة وجود نظام لمعالجة مخاطر اإلرهاق 
دمات بذل المزيد من يجب على مقدم الخ

أجل معالجة اإلرهاق عما يكون من 
المتوقع بذله بصورة معقولة بواسطة 

  استخدام نظام إدارة السالمة

  رهاقمخاطر اإل  معالجةج نظام وَنه لزامياإل ج مقارنة بين الَنه  ١-١- ١

هي  ةلزاميوالحدود اإلبالنسبة لمجموعات معينة من مهنيي الطيران.  الخالية من العمل فترات الدنياالفترات العمل القصوى و  ةلزاميالحدود اإلتحدد لوائح 
 بمعالجةأن يقوم داخلها  أساسًا بمثابة خطوط ال يجوز تجاوزها تحددها الدولة، ويجب على مقدم الخدمات

، في رهاق. وُيعد اإللقائمة لديهليات إدارة السالمة االموجودة لديه كجزء من عم رهاقالمخاطر المتصلة باإل
التي ينبغي أن ينظر فيها نظام إدارة السالمة، غير أن و  الحدوث ، أحد األخطار الممكنةلزامياإلظل النهج 

أن ُيجمع بصورة محددة وفعالة إال إذا حدد نظام  يمكنال  رهاقالدليل القائم على البيانات والمتصل باإل
 ة ومراقبةلزامياإلص الفصل الرابع على معلومات بشأن وضع لوائح الحدود . وينإرهاقإدارة السالمة مشكلة 

  .رهاقاإل معالجةبشأن  اً إلزاميمقدم الخدمات الذي يطّبق نهجًا 

كفاءة استخدام الموارد  وتحسينالمعرفة العلمية لتحسين السالمة  تطوراتفرصة لمقدمي الخدمات من أجل استخدام  رهاقمخاطر اإل معالجةويمثل نهج نظام 
(عوضًا عن  هذا النظام في العمليات التي ينطبق عليها ةالفعلي رهاقاإل مخاطر معالجةعلى  رهاقمخاطر اإل معالجةوزيادة مرونة التشغيل. ويركز نظام 

متطلبات إضافية من أجل ضمان  رهاقطر اإلمخا معالجة). ولدى نظام ةلزامياإللحدود لعمومًا، والذي يشكل أساسًا  ةالمتوقع رهاقاإل لمخاطرالتصدي 
 معالجتهاكأحد المخاطر الواجب  رهاقواعتبار اإل ةلزامياإلمستوى من السالمة يعادل على األقل ذلك المستوى المحقق بواسطة التشغيل ضمن الحدود 

جيدة بقدر  إجراءاتعامة لنظام إدارة السالمة. وعندما تتوفر بالفعل لدى مقدم الخدمات  إجراءاتبواسطة 
جديدة بالكامل من  إجراءاتكاف لنظام إدارة السالمة، فليس من الضروري بالنسبة لمقدم الخدمات أن يعد 

. وعوضًا عن ذلك، يمكن لمقدم الخدمات أن يعتمد على رهاقمخاطر اإل معالجةأجل تطبيق نظام 
مع المتطلبات االضافية لنظام  التابعة للمؤسسة من أجل التعاملو نظام إدارة السالمة القائمة  إجراءات
 معالجة. وترد بالفصل الخامس معلومات مفّصلة بشأن المكّونات الالزمة لنظام رهاقمخاطر اإل معالجة

  .رهاقمخاطر اإل

من الراحة  حد أقصى من أوقات المأموريات وحد أدنىأيضًا  رهاقاإل معالجة مخاطرويقتضي توفر نظام 
 ةلزامياإلقد تختلف عن الحدود و ذه األمور يقترحها مقدم الخدمات، (أو فترات بدون عمل)، غير أن ه

ويجب أن توافق عليها الدولة. ولكي يحصل مقدم الخدمات على هذه الموافقة، يجب عليه أن يثبت للجهة 
 إلجراءاتمن المخاطر. ويرد في الفصل السادس وصف  التوصل إلى مستوى مقبولمن أجل  مالئمة وتدابير تخفيفمناسبة  إجراءاتأنه لديه  التنظيمية
  .رهاقمخاطر اإل معالجةلنظام  ةالمتواصل والمراقبةالموافقة 

 ةالمتصل المخاطركون فيها ة والتي تلزامياإلبالنسبة للعمليات التي تظل داخل الحدود  رهاقاإل معالجة مخاطروقد ال يتسنى تسويغ تكلفة وتعّقد نظام 
، يمكن لجهات تقديم الخدمات اختيار عدم إدارة رهاقمخاطر اإل معالجةجهات تقديم الخدمات لوائح بشأن نظام  تكون لدى دولة. وعندما بسيطة رهاقباإل

في إطار هذا النظام. وفي حالة عدم وجود لوائح بشأن  أو جميعها أو إدارة بعض هذه العمليات رهاقمخاطر اإل معالجةأي من عملياتها في إطار نظام 
  الصادرة عن الدولة. ةلزامياإلالخدمات االمتثال للوائح الحدود  ، يجب على مقدمرهاقمعالجة اإلنظام إدارة 

  .رهاقاإل معالجةيقارن السمات الرئيسية لنهجي  ١- ١الجدول 
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  رهاقمخاطر اإل  معالجةوفق نظام  رهاقاإل  معالجةونهج  رهاقاإل  لمعالجة لزاميمقارنة بين السمات الرئيسية للنهج اإل   ١-١الجدول 

 رهاقمخاطر اإل  معالجةنهج نظام  لزاميالنهج اإل   

دف
اله

 

مقدمو الخدمات مخاطرهم  يعالجتضمن الدولة أن   الدولة
 بمستوى مقبول للدولة. رهاقالخاصة باإل

  مقدمو الخدمات مخاطرهم الخاصة  يعالجتضمن الدولة أن
 أو أفضل منه. لزاميعند مستوى معادل للنهج اإل رهاقباإل

مقدم 
 الخدمات

 ضمن قيود الحدود  رهاقمقدم الخدمات مخاطر اإل يعالج
 القائمة. السالمةنظام إدارة  إجراءاتباستخدام  ةلزامياإل

 الخاصة به  رهاقمخاطر اإل حدوده ويعالجمقدم الخدمات  يعّرف
ضمن أهداف وغايات السالمة المتفق عليها ويرصدها بواسطة 

. ويجري تقييم رهاقمخاطر اإل معالجةالخاصة بنظام  إجراءاته
تقييمًا مستمرًا ويجوز تغييرها نتيجة الخبرات  اإلجراءاتهذه 

 .رهاقمخاطر اإل معالجةالمكتسبة فيما يتعلق بنظام 

ات
اس
سي
ال

 
ئق
وثا
وال

 

ة لزاميتضع الهيئة المشّرعة اللوائح الخاصة بالحدود اإل  الدولة
ة لزاميمقدمي الخدمات. وُيقصد بالحدود اإل وواجبات

 الحدود الخارجية وليس األهداف.

  وتضع  رهاقمخاطر اإل معالجةتسن الدولة لوائح خاصة بنظام
 .رهاقمخاطر اإل معالجةإجراءات إلقرار ومراقبة نظام 

مقدم 
 الخدمات

  تشمل سياسة نظام إدارة السالمة التابعة لمقدمي الخدمات
 .معالجتهكخطر يجب  رهاقاإل

  الدنياوالحدود  المأموريةيوّثق مقدم الخدمات حدود زمن 
 .هفي دليل عمليات الخالية من المأموريات لألوقات

 مقدم الخدمات سجالت عن أوقات العمل المعتزمة  يمسك
 والفعلية.

  مخاطر  معالجةمقدم الخدمات لديه سياسة محددة بشأن نظام
 موقعة من جانب المسؤول التنفيذي القابل للمساءلة. رهاقاإل

  تحدد سياسة مقدمي الخدمات فترات العمل القصوى والفترات
مخاطر  معالجةالدنيا بدون عمل لكل عملية يغطيها نظام 

. ويمكن تغيير هذه الحدود بواسطة اتفاق مع الجهة رهاقاإل
مخاطر  لجةمعاالمشّرعة كنتيجة للخبرات المستقاة في إطار نظام 

 .رهاقاإل
  رهاقمخاطر اإل معالجةيعد مقدم الخدمات وثائق كاملة لنظام 

 .واإلجراءاتلسجالت التدريب والنواتج  اً تشمل وصف
 وٕاجراءاته ووثائقه. رهاقيعد مقدم الخدمات تقرير محدد بشأن اإل 
  يوّثق مقدم الخدمات القرارات واإلجراءات المتخذة للتصدي

 .رهاقمخاطر اإل معالجةالتي اكتشفها نظام  رهاقاإل ألخطار
 مقدم الخدمات سجالت عن أوقات العمل المعتزمة  يمسك

 والفعلية.
جة
معال

ت 
راءا
إج

 
 اإل 
طر
مخا

اق
ره

 
 العامة ضمن سياق التشغيل. رهاقاإل أخطارتحدد الدولة   الدولة

  تقوم الدولة بتقييم للمخاطر على أساس معلومات عامة
 ممارسات).ال(مبادئ علمية وآراء أدبية وأفضل 

  ُة.لزاميعّرف الدولة الحدود اإلت 

 فترات الوٕاقرار فترات العمل القصوى و  إستعراضتقوم الدولة ب
الدنيا بدون عمل التابعة لمقدم الخدمات عن كل جزء من عملياته 

 .رهاقمخاطر اإل معالجةالتي يغطيها نظام 
 وهي اإلجراءات تستعرض الدولة وتقر عمليات مقدم الخدمات 

وتقييم المخاطر والتخفيف من  رهاقالخاصة بتحديد خطر اإل
 حدتها.

مقدم 
 الخدمات

 أساسًا بواسطة  رهاقيحدد مقدم الخدمات أخطار اإل
، بما في ذلك البيانات قائمة على رد الفعل إجراءات
 بواسطة آليات االبالغ القائمة بشأن السالمة.المجّمعة 

 مقدم الخدمات المبادئ العلمية عند وضع جداول  يراعي
 ة.لزامياإل الحدودالعمل الزمنية (القوائم) التي تمتثل للوائح 

  فترات الدنيا بدون اليحدد مقدم الخدمات فترات العمل القصوى و
مخاطر  معالجةعمل لكل جزء من عملياته التي يغطيها نظام 

 .رهاقاإل
  واستباقية  قائمة على رد الفعليضع مقدم الخدمات وينّفذ عمليات

 .رهاقية لتحديد اإلوتنبؤ 
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 رهاقمخاطر اإل  معالجةنهج نظام  لزاميالنهج اإل   

  ُويخفف  رهاقالمتصلة باإل المخاطرقّيم مقدم الخدمات ي
القائمة لنظام إدارة  اإلجراءاتباستخدام  حدتهامن 

 السالمة.

 

  م مخاطر بوضع وتطبيق منهجيات تقيييقوم مقدم الخدمات
 .رهاقمحددة للتخفيف من حدة اإل ويضيف استراتيجيات رهاقاإل

المة
لس
ن ا
ضما

 

 ة.لزاميتستعرض الدولة االمتثال للقيود اإل  الدولة
  تستعرض الدولة ممارسات الجدولة الزمنية التي يقوم بها

مقدم الخدمات وذلك من أجل تقييم ما إذا كانت قائمة 
 .علميةعلى مبادئ 

  توافق الدولة ومقدم الخدمات على مؤشرات أداء السالمة
 في إطار نظام إدارة السالمة.

  الدولة تستعرض وتوافق على مؤشرات أداء السالمة المحددة
 ة لمقدم الخدمات.التابع

  للمأمورياتيجوز أن تشترط الدولة تعديل الحدود القصوى 
 والحدود الدنيا بدون عمل المحددة والتابعة لمقدم الخدمات

مقدم 
 الخدمات

  توافق الجهة المشّرعة ومقدم الخدمات على مؤشرات أداء
 السالمة في إطار نظام إدارة السالمة.

 تغييرات على بيئة تشغيله  ادخال ينظر مقدم السالمة في
مخاطر ل بالنسبةوأي تأثيرات قد تنجم عن هذه التغييرات 

 .رهاقاإل

  يحدد مقدم الخدمات مؤشرات أداء السالمة في إطار نظام
 .رهاقمخاطر اإل معالجة

  تغييرات على بيئة تشغيله وأي ادخال ينظر مقدم الخدمات في
 .رهاقمخاطر اإلل بالنسبةتأثيرات قد تنجم عن هذه التغييرات 

الت
صا
االت
ب و

دري
الت

 

تقدم الدولة االرشاد من أجل التثقيف الخاص بالسالمة   الدولة
 .رهاقالتي تشمل اإلو والمواد الترويجية للسالمة 

  تقدم الدولة إرشادًا للتدريب والمواد الترويجية في إطار نظام
 .رهاقمخاطر اإل معالجة

  ُالتابع لمقدم الخدمات. رهاققّيم الدولة برنامج التدريب بشأن اإلت 
  تضع الدولة برنامج تدريب بشأن الموافقة واإلشراف خاص

 .رهاقمخاطر اإل معالجةبالمفتشين وذلك في إطار نظام 
  ُقّيم الدولة فعالية برنامجها الخاص بالتدريب في إطار نظام ت

 .رهاقمخاطر اإل معالجة

مقدم 
 الخدمات

  معالجةالتدريب بشأن  إحتياجاتيقّيم مقدم الخدمات 
 نظام إدارة السالمة. إجراءاتوذلك باستخدام  رهاقاإل

  معالجةيشمل تدريب السالمة التابع لمقدم الخدمات 
 مخصصة للسياق التشغيلي.و  رهاقاإل

 مقدم الخدمات سجالت عن التدريب في مجال  يمسك
 السالمة.

 عند االبالغ عن أداء  رهاقيراعي مقدم الخدمات اإل
 .السالمة

 العامة في  رهاقيدرج مقدم الخدمات معلومات اإل
 االتصاالت الداخلية الخاصة بالسالمة.

  المحددة لكيفية عمل  رهاقاإل معالجةيشمل تدريب مقدم الخدمات
 وأدوار الجهات المعنية العديدة. رهاقمخاطر اإل معالجةنظام 

  يقّيم مقدم الخدمات فعالية برنامجه التدريبي في إطار نظام
 .التابع له رهاقمخاطر اإل لجةمعا

 مقدم الخدمات سجالت بشأن التدريب في مجال السالمة. يمسك 
  يحدد مقدم الخدمات إجراء الحصول على ردود الفعل لالبالغ

 المحددة بواسطة جمع البيانات. رهاقعن المسائل الخاصة باإل
 في االتصاالت الداخلية  رهاقيدرج مقدم الخدمات موضوعات اإل

 بشأن السالمة.
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  رهاقالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو بشأن معالجة اإل  ٢- ١

  .رهاقالتي تدعم هذه الُنُهج الخاصة بمعالجة اإل رهاقترد في المالحق التالية قواعد االيكاو وتوصياتها الدولية بشأن معالجة اإل
  تتعلق بطاقم القيادة وطاقم مقصورة الطائرات:  —النقل الجوي التجاري الدولي  —الملحق السادس (تشغيل الطائرات) الجزء األول

 الركاب

  ينطبق على جميع عمليات  ٢القسم الطائرات:  —الطيران العام الدولي  —الملحق السادس (تشغيل الطائرات) الجزء الثاني
يسري على جميع موظفي المشغلين الجويين الذين يشاركون في تشغيل وصيانة الطائرات الكبيرة  ٣الطيران الدولي العام والقسم 

 والطائرات النفاثة التوربينية في عمليات الطيران العام.

  :(خدمات الحركة الجوية) ركة الجوية.تتعلق بمراقبي الحالملحق الحادي عشر  
إلى جانب وصف مفّصل لضمان  رهاقعام للقواعد والتوصيات الدولية. والقواعد والتوصيات الدولية الخاصة بمعالجة اإل إستعراض ويرد أدناه

  وضوح القصد منها، ترد في المرفق (أ) وفقًا للملحق الذي تظهر فيه.

  الملحق السادس، الجزء األول  ١-٢- ١

  ، فيما يلي:رهاقزء األول، ترد القواعد والتوصيات الدولية المتصلة بمعالجة اإلفي الملحق السادس، الج
  بالفصل الرابع ١٠-٤القسم 

  ٢بالمرفق  ٢-١-٢القسم 

  ٧المرفق  
والخاصة بأطقم القيادة وأطقم  رهاقمن الجزء األول من الملحق السادس، يعرض القواعد والتوصيات الدولية المتصلة بمعالجة اإل ١٠- ٤القسم 

التي يجب على الدول  رهاق) لوائح معالجة اإل١-١٠- ٤مقصورة الركاب في العمليات التجارية لشركات الطيران. وتعرض القاعدة األولى (
لوائح اختيارية.  رهاقاإلة وأن لوائح نظام معالجة مخاطر إلزاميسّنها. وتعّرف اللوائح التي تنص على أن حدود الطيران والمأموريات حدودًا 

، وذلك رهنًا ما إذا كان لدى الدولة رهاقواجبات وخيارات المشغل الجوي لمعالجة مخاطر السالمة المتصلة باإل ٢- ١٠-٤وُتعّرف القاعدة 
-٤تعّرف القاعدة  ة بينمالزاميتتناول على وجه التحديد تفاوتات الحدود اإل ٣-١٠-٤. والقاعدة رهاقلوائح خاصة بنظام معالجة مخاطر اإل

. والقاعدة رهاق(القاعدة األخيرة هي بالفعل توصية) المتطلبات االضافية المرتبطة بلوائح نظام معالجة مخاطر اإل ٧-١٠- ٤والقاعدة  ٤-١٠
ي يقدم وتوّجه القارئ إلى المرفق السابع من الجزء األول من الملحق السادس، الذ رهاقتعرض مكونات نظام معالجة مخاطر اإل ٦-١٠- ٤

. والقاعدة األخيرة في رهاقمعلومات مفصلة عن الحد األدنى من المتطلبات ضمن كل مكون من هذه المكونات في نظام معالجة مخاطر اإل
ة لزامي) تشترط مسك سجالت عن أوقات الطيران والمأموريات وتتصل بكل من لوائح الحدود اإل٨-١٠- ٤( رهاققسم معالجة مخاطر اإل

  .رهاقالجة مخاطر اإلولوائح نظام مع
  . ١-١ويمكن إيجاز هذه القواعد والتوصيات الدولية في الرسم البياني على النحو الوارد في الشكل 
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  ، في الجزء األول من الملحق السادس.رهاقالدولية المتصلة بمعالجة اإل  من القواعد والتوصيات ١٠-٤هيكل القاعدة    ١-١الشكل 

  

التي يجب إدراجها في دليل العمليات الجوية. وهذا يشمل لوائح المشغل الجوي  رهاقمن المرفق الثاني يعّرف المحتويات المتصلة بمعالجة اإل ٢-١-٢القسم 
د فترة المأمورية وشروط راحة أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب، فضًال عن سياسات ووثائق الخاصة بأوقات الطيران وفترة مأمورية الطيران وحدو 

  .رهاقنظام معالجة مخاطر اإل

  .رهاقالقواعد والتوصيات الدولية بشأن معالجة اإل —) معلومات مفّصلة عن الملحق السادس، الجزء األول ١وترد في المرفق (أ) من هذا الدليل بالقسم أ(

  الملحق السادس، الجزء الثاني  ٢-٢- ١

  ، الجزء الثاني من الملحق السادس:رهاقترد في أقسام مختلفة القواعد والتوصيات الدولية المتصلة بمعالجة اإل

  الطائرة) من هذا القسم (واجبات قائد  ٢-٥- ٢-٢القسم الثاني يركز أساسًا على قائد الطائرة في أي عملية طيران دولي عام. وتعرض الفقرة
 .رهاققاعدة تنص على مسؤوليات قائد الطائرة فيما يتعلق بمعالجة مخاطر اإل

 رون عمليات طيران دولي عام. وتعرض الفقرة ــــة الذين يسيّ ـــــرات النفاثـــــرة والطائـــــرات الكبيـــــن للطائــــن الجوييــــز على المشغليــــالقسم الثالث يرك
  .رهاق) مسؤوليات هؤالء المشغلين عن معالجة اإلرهاققسم (برنامج معالجة اإلمن هذا ال ٨-٢-٤- ٣

تجاري. ومن ثم وحسبما ورد في تمهيد الجزء الثاني من الملحق السادس، فمن غير المتوقع أن يتم تنظيم الطيران العام بنفس مستوى تنظيم النقل الجوي ال
الثاني من الملحق السادس على ما يجب تحقيقه من جانب مشغلي الطيران العام ولكن بدون تحديد كيفية  تنص القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الجزء

وم الدول بمنح موافقات القيام بذلك. وتجدر االشارة أيضًا أنه، عمومًا، ال تشترط القواعد والتوصيات الدولية الواردة بالجزء الثاني من الملحق السادس أن تق
  حديد الموافقات في حاالت قليلة.محددة. ولقد تم ت

  

 ٧وفقاً للمرفق 

 لوائح نظام معالجة مخاطر اإلرھاق
اختيارية 
 من القواعد  ٨-١٠-٤و ٤-١٠-٤مرتبطة بالقاعدتين

 والتوصيات الدولية

 اللوائح اإللزامية
إلزامية 
 من القواعد  ٨-١٠-٤و ٣-١٠-٤مرتبطة بالقاعدتين

  والتوصيات الدولية

١-١٠-٤ 
 رھاقلوائح معالجة اإل

التي يجب أن تسّنھا 
 الدول

٢-١٠-٤ 
واجبات المشّغل الجوي 

 رھاقبشأن معالجة اإل

٣-١٠-٤ 
 ةلزاميتفاوتات بالحدود اإل

٤-١٠-٤ 
 رھاقالموافقة على نظام معالجة مخاطر اإل

٥-١٠-٤ 
 رھاقالحدود الخارجية لنظام معالجة مخاطر اإل

٦-١٠-٤ 
 مكونات نظام معالجة مخاطر اإلرھاق

٧-١٠-٤
تكامل نظام معالجة مخاطر اإلرھاق مع 

نظام ادارة السالمة

٨-١٠-٤ 
 سجالت أوقات الطيران والمأموريات
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في مالحق  ورغم أن التوجه الكامل يظل على حاله إال أن القواعد والتوصيات الدولية بالجزء الثاني من الملحق السادس تختلف عن تلك المنصوص عليها
ات. وعوضًا عن ذلك، ُيتوقع من المشغلين الجويين ة بشأن أوقات الطيران وأوقات المأموريإلزاميأخرى والتي تنص على أن الدولة يجب أن توفر لوائح 

ل إعداد برنامج للطيران العام أن يضعوا حدودهم الخاصة بأوقات الطيران وأوقات المأموريات وأن يستخدموا إجراءاتهم الخاصة بنظام إدارة السالمة من أج
  لديهم. رهاقمن أجل معالجة مخاطر اإل رهاقلمعالجة اإل

)، معلومات مفّصلة عن القواعد والتوصيات الدولية المنصوص عليها في الجزء الثاني من الملحق ٢من هذا الدليل تحت القسم أ(وترد في المرفق (أ) 
  السادس.

  الملحق الحادي عشر  ٣-٢- ١

  فيما يلي: رهاقفي الملحق الحادي عشر ترد القواعد والتوصيات الدولية المتصلة بمعالجة اإل
  الثانيبالفصل  ٢٨-٢القسم 

  ٦المرفق 

  ٧المرفق  
) لوائح ١-٢٨-٢الحركة الجوية. وفي هذا القسم، تعرض القاعدة األولى (لدى مراقبي  رهاقمن الملحق الحادي عشر متصل بمعالجة اإل ٢٨-٢القسم 

ماهية األمور التي يجب أن تتناولها  التي يجب أن تسّنها الدول. وهي تعّرف اللوائح التي تنص على أن حدود المأموريات حدودًا بشأن رهاقمعالجة اإل
التي يجب، في حالة اثباتها، تطبيقها وفقًا للمرفق السابع من  رهاقأيضًا خيار لوائح نظام معالجة مخاطر اإل ١- ٢٨-٢ة. وتعّرف القاعدة لزامياللوائح اإل

 رهاقوالخيارات متاحة له بشأن معالجة مخاطر السالمة المتصلة باإلواجبات مقدم خدمات المالحة الجوية  ٢- ٢٨- ٢وُتعّرف القاعدة الملحق الحادي عشر. 
على شروط إضافية مرتبطة  ٣-٢٨-٢. وتنص القاعدة رهاقالموجودة لديه، وذلك رهنًا بما اذا كان لدى دولته لوائح خاصة بنظام معالجة مخاطر اإل

  . رهاقوائح في نظام معالجة مخاطر اإلعلى شروط اضافية مرتبطة بل ٤-٢٨-٢ة وتنص القاعدة لزاميباللوائح اإل

  :٢- ١ويمكن إيجاز ذلك في رسم بياني على النحو التالي في الشكل 
  

  
  والواردة بالملحق الحادي عشر. رهاقاإل من القواعد والتوصيات الدولية المتصلة بمعالجة  ٢٨-٢هيكل القاعدة    ٢-١الشكل 

الواردة بالملحق الحادي  رهاق) معلومات مفّصلة عن القواعد والتوصيات الدولية المتصلة بمعالجة اإل٣وترد في المرفق (أ) من هذا الدليل تحت القسم أ(
  عشر والمقصود منها.

__________________________  

 لوائح نظام معالجة مخاطر اإلرھاق
الخيارات 
 ٧وفقاً للمرفق 

 اللوائح اإللزامية
إلزامية 
 ٦وفقاً للمرفق 

١-٢٨-٢ 
لوائح معالجة اإلرھاق 
التي يجب أن تسّنھا 

 الدول

٢-٢٨-٢ 
واجبات مقدمي خدمات 
الحركة الجوية بشأن 
 معالجة اإلرھاق

٣-٢٨-٢ 
الشروط االضافية المرتبطة باللوائح 

 اإللزامية

٤-٢٨-٢ 
الشروط االضافية المرتبطة بلوائح نظام 

 معالجة مخاطر اإلرھاق
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   رهاقالمبادئ العلمية لمعالجة اإل  —الفصل الثاني 
  
  

ا البشرية تظل فسيولوجياستجابة للتغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا والضغوط التجارية، غير أن التواصل المتطلبات التشغيلية للطيران التغّير 
فرصة الستخدام التقدم الحاصل  رهاقونظام معالجة مخاطر اإل رهاقة لمعالجة اإللزامياإل اللوائحعلى ما هي عليه بدون تغيير. وتمثل كل من 

  في بيئة الطيران. رهاقن أجل تحسين معالجة مخاطر اإلا االنسان مفسيولوجيفي الفهم العلمي ل
  بين ما يلي: خلالً عن انخفاض القدرة على االضطالع بالمأموريات التشغيلية ويمكن اعتباره  رهاقينجم اإلو 

  المتطلبات البدنية والذهنية لجميع أنشطة اليقظة (وليس متطلبات
 المأموريات).

 من  المعافاةمن تلك المتطلبات، التي تقتضي النوم (باستثناء  المعافاة
  العضلي). رهاقاإل

أثناء العمليات يتطلب استراتيجيات  رهاقاإلوباتباع طريقة التفكير هذه، فإن تقليل 
معالجة متطلبات أنشطة اليقظة ومن أجل تحسين النوم. وثمة مجاالن لخاصة 

  .، وهماالصدد يركز عليهما هذا الفصل هذا علميان أساسيان في
ر الناجمة عن عدم الحصول على القدر الكافي من النوم (في ليلة واحدة أو أكثر)، وكيفية المعافاة من قلة سيما اآلثا —علم النوم  )١

 النوم.

ا والسلوك التي تتحكم فيها ساعة الجسم البيولوجية (وهي منظم فسيولوجيوهي الدورات اليومية لل —إيقاعات ساعة الجسم البيولوجية  )٢
 ا والسلوك التي تبّين إيقاعات ساعة الجسم البيولوجية ما يلي:سيولوجيفموجود في المخ). وتشمل جوانب ال

 .الشعور اإليحائي باالنتباه والنعاس 

 .القدرة على أداء العمل الذهني والبدني 

 .(الركون إلى النوم) القدرة على النوم والبقاء نائمًا  
النوم؛  الحاجة إلى) ١. وتتصل هذه المبادئ األساسية بما يلي: رهاقوتشترط االيكاو سّن لوائح، قائمة على مبادئ علمية من أجل معالجة اإل

  ) تأثير أعباء العمل، ويمكن تلخيصها فيما يلي:٤البيولوجية على النوم واألداء؛ والجسم ) تأثيرات ساعة ٣؛ ووتعويضه) قلة النوم ٢و
والحصول على قدر كاف من النوم (من حيث الكمية والنوعية) على أساس ثابت هو أمر أساسي  ينبغي تحديد فترات اليقظة. )١

 لمعافاة المخ والجسم.

 تقليص كمية أو نوعية النوم، حتى بالنسبة لليلة واحدة، يؤدي إلى تخفيض القدرة على األداء وزيادة النعاس في اليوم التالي. )٢

ونوعية النوم وتسفر عن تفاوت األداء اليومي بين األداء الجيد واألداء السيئ بالنسبة تؤثر ساعة الجسم البيولوجية على توقيت  )٣
 لمهام متنوعة.

الفرد. وقد تؤدي قلة أعباء العمل إلى الكشف عن النعاس الفسيولوجي بينما قد  إرهاقيمكن أن تسهم أعباء العمل في مستوى  )٤
  تتجاوز أعباء العمل الكبيرة قدرة الفرد المرهق.

حالة عضوية تقل فيها قدرات األداء  — اإلرهاق
الذهني أو البدني نتيجة لتقّلص النوم أو لكثرة اليقظة 

أو الختالل ساعة الجسم البيولوجية أو لثقل عبء 
العمل (النشاط الذهني و/أو البدني)، بما يؤثر في 

انتباه عضو الطاقم ويحد من قدرته على تشغيل 
  موريات السالمة.الطائرة بأمان أو قدرته على أداء مأ

تعريف االيكاو



رهاقنهج معالجة اإلدليل مراقبة   2-2 

النوم هو سلسلة معقدة من 
العمليات التي لديها وظائف 

  متعددة.

  وترد هذه المبادئ بتفصيل أكبر في األجزاء التالية.

  لمبدأ العلمي األول: الحاجة إلى النوما  ١- ٢

أن تساءلتم عما يحدث من وقت خلودكم إلى النوم في الليل إلى حين استيقاظكم في الصباح؟ إذا كنتم قد نمتم نومًا جيدًا،  هل سبق لكم
ون فستستيقظون وأنتم تشعرون باالنتعاش البدني والذهني. وسيتم تخزين وفرز خبراتكم عن اليوم السابق وربطها بذاكرتكم الحالية لكي تستيقظ

أنتم تعرفون بأنكم فالرتياح عما أنتم عليه. وٕاذا لم تتمتعوا بنوم جيد، وأنتم تشعرون با
  .ليس سهالً ستجابهون يومًا 

ونحن يتعين علينا قضاء ثلث حياتنا في النوم. وتتراوح كمية النوم المثلى لكل ليلة 
 ٧ ين يتمتعون بصحة جيدة يحتاجون منحسب الفرد، غير أن معظم البالغين الذ

يمكن التخلص من  مفاده أنهكل ليلة. وثمة اعتقاد واسع االنتشار  ساعات نوم ٩إلى 
لكن وقت النوم لزيادة كمية الوقت المتوفر ألنشطة اليقظة في نمط الحياة المزدحم. و 

ينص نصًا جليًا على أنه ال يمكن التضحية بالنوم بدون تبعات. ويتسم علم النوم 
غير أنه من  —ذة في االزدياد وقائمة هذه الوظائف آخ —النوم بوظائف متعددة 

  الواضح أنه لديه أدوار حيوية في الذاكرة والتعّلم وفي المحافظة على االنتباه واألداء والمزاج وفي مجمل الصحة والعافية.

  النوم أنواع  ١-١-٢

. ولقد اسُتخدمت طرائق متنوعة للنظر في هذه العمليات، تتراوح من دراسة األحالم سلسلة معقدة من العمليات تحدث في المخ أثناء النوم
. وبحث علماء النوم بحثًا تقليديًا النوم بواسطة رصد األنماط الكهربائية في نشاط موجات الحديثةالتصوير الطبي  تقنياتوتصل إلى استخدام 

  المخ وحركة العينين والشدة العضلية.
  مختلفين تمام االختالف للنوم: نوعينوتشير هذه التدابير إلى وجود 

 .النوم الخالي من حركات العينين السريعة 

 .نوم حركات العينين السريعة  

  النوم الخالي من حركات العينين السريعة

في أثناء النوم الخالي من حركات العينين السريعة يحدث بطء تدريجي في نشاط الموجات المخية بالمقارنة مع نشاط الموجات المخية أثناء 
اليقظة. ويتعافى الجسم بواسطة نمو العضالت وترميم األنسجة المتضررة. ويوصف النوم الخالي من حركات العينين السريعة في بعض 

. وأثناء ليلة نوم عادية، يقضي معظم البالغين عادة نحو ثالثة أرباع نومهم في النوم الخالي من حركات "الهادئ والجسم الهادئ بالمخ"األحيان 
  العينين السريعة.

ينقسم النوم الخالي من حركات العينين السريعة إلى ثالثة أطوار، قائمة على خصائص الموجات 
اني النوم األخف (الذي يسهل إيقاظ الشخص منه). ويبدأ النوم المخية. ويمثل الطور األول والطور الث

  الطور األول ثم الطور الثاني من النوم الخالي من حركات العينين السريعة. خالل عادة
  

  المبدأ العلمي األول
يتعين أن تكون فترات اليقظة فترات محدودة. 
والحصول على قدر كاف من النوم (الكمية والنوعية 
على حد سواء) على أساس ثابت هو أمر أساسي 

والجسم.لمعافاة المخ 
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النوم،  أنواعمن  مختلفان ثمة نوعان
هما: النوم الخالي من حركات 
العينين السريعة ونوم حركات 

  العينين السريعة.

أثناء نوم وُيعرف الطور الثالث من النوم الخالي من حركات العينين السريعة بنوم الموجات البطيئة أو النوم العميق. وأساسًا يتوقف المخ 
ل الموجات البطيئة عن معالجة المعلومات المستقاة من العالم الخارجي وتبدأ أعداد هائلة من خاليا المخ (الخاليا العصبية) في العمل بشك

مما هو األمر عليه إذا كان نائمًا  النائم في الطور الثالثمتزامن موّلدة بذلك موجات كهربائية كبيرة وبطيئة. ويتعين توفير تنشيط أكبر إليقاظ 
األول والثاني من النوم الخالي من حركات العينين السريعة. وعند االستيقاظ من نوم الموجات البطيئة، يتعين على أجزاء عديدة  ينفي الطور 

كرة، ولذا فإن النوم بطيء الموجات هو معينة من الذا يتم دعم أنواعمن المخ أن تستعيد نشاطها بشكل تعاقبي. وأثناء النوم البطيء الموجات، 
  نوم ضروري للتعّلم.

كلما ازداد النشاط البطيء الموجات في مّخك أثناء فترة نومك و وكلما ظلت يقظًا لفترة أطول وكلما كنت نشطًا من الناحية البدنية لفترة أكبر، 
. ومن ثم "بعملية النوم االستتبابي"دادت أثناء يقظتك. وتوصف عادة المقبلة. ويبّين هذا النشاط البطيء الموجات حاجة مّخك إلى النوم التي از 

  يتالءم نوم الموجات البطيئة مع الفكرة التقليدية القائلة بأن النوم يعمل بشكل ما على تعافيكم من متطلبات أنشطة اليقظة.

  نوم حركات العينين السريعة

يبدو نشاط الموجات المّخية مشابهًا لنشاط الموجات المّخية خالل أثناء نوم حركات العينين السريعة 
فون اليقظة. ومع ذلك، ففي نوم حركات العينين السريعة، تتحرك العينان من حين إلى آخر تحت الج

وعادة ما تكون هذه الحركات  —ومن هنا جاءت تسمية "حركات العينين السريعة"  —المسدولة 
مصحوبة بارتعاشات عضلية واختالل في ضربات القلب والتنفس. ويقضي معظم البالغين عادة حوالي 

  ربع وقت نومهم في نوم حركات العينين السريعة.
لمخ بترميم نفسه ويتم توحيد المعلومات المستقاة من اليوم السابق ويجري فرزها وٕاسنادها إلى وأثناء نوم حركات العينين السريعة، يقوم ا

اء الذكريات المخّزنة. وعندما يستيقظ النائم من نوم حركات العينين السريعة يستطيع عادة أن يتذكر أحالمه بوضوح شديد. ولكن جسمه في أثن
. (ألن اإلشارات تحتبس في جذع المخ وال تصل إلى ، بالتالي فإن هذه األحالم ال تسبب حراكاً مخالنوم ال يستطيع التحرك استجابة إلشارات ال

الحبل الشوكي). وقد يعاني الناس أحيانًا من شلل وجيز عندما يستيقظون من أحد األحالم، إذا حدث تأخر بسيط في خروج اإلشارات من هذا 
موجزًا لقسط  ١- ٢لعينين السريعة بأنه "مخ نشط جدًا في جسم مشلول". ويبّين الشكل االحتباس. وبسبب هذه السمات، يوصف نوم حركات ا

  النوم. نوع من أنواعالنوم الليلي الذي يمضيه الشاب البالغ عادة في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النوم. نوع من أنواعالليلي الذي ينفقه الشاب البالغ في كل  القسط   ١-٢الشكل 

نوم الموجات
البطيئة

20%

نوم حركات
العينين السريعة

25%

الطور األول 
والثاني الخالي 

من حركات 
العينين السريعة

55%
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  الخالي من حركات العينين السريعة مع نوم حركات العينين السريعةدورات تناوب النوم    ٢-١-٢

 يتناوب النوم الخالي من حركات العينين السريعة مع نوم حركات العينين السريعة خالل ليلة النوم الطبيعية، وهذا التناوب يحدث في دورة
بين  رسمًا بيانيًا لدورة التناوب ٢- ٢دقيقة تقريبًا (يتفاوت طولها حسب تفاوت عدد من العوامل الفردية والبيئية). ويبّين الشكل  ٩٠واحدة تدوم 

ويصحو  ٢٣:٠٠شاب بالغ وبصحة جيدة ينام عند الساعة لالنوم الخالي من حركات العينين السريعة ونوم حركات العينين السريعة طوال ليلة 
فهو يتضمن تنبيهات أكثر (انتقاالت إلى النوم األخف)  —صباحًا. ولكن النوم الحقيقي ليس بهذا التنظيم المحكم  ٠٧:٣٠عند الساعة 

  قصيرة. ويبّين الرسم أطوار النوم على اإلحداثي الرأسي ويصّور الوقت على اإلحداثي األفقي.ويقظات 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نوم حركات العينين السريعة مع دورة تناوب النوم الخالي من حركات العينين السريعة رسم بياني ل   ٢-٢الشكل 
  وبصحة جيدة. ٢شاب بالغ ليلة نوم في

ريعة يبدأ النوم بالطور األول من النوم الخالي من حركات العينين السريعة، ثم يتطور إلى الطور الثاني للنوم الخالي من حركات العينين الس
). وبعد النوم لمدة تتراوح تقريبًا بين ٢-٢في الشكل  B) ويدخل في نهاية المطاف في نوم الموجات البطيئة (انظر ٢-٢في الشكل  A(انظر 

دقيقة يحدث خروج تدريجي من نوم الموجات البطيئة. ويتسم هذا الخروج بحركات في الجسم عندما ينتقل النائم لفترة وجيزة  ٩٠دقيقة و ٨٠
) إلى الفترة األولى من نوم حركات العينين السريعة ٢-٢في الشكل  Cعبر الطور الثاني من النوم الخالي من حركات العينين السريعة (انظر 

). وبعد فترة قصيرة نسبيًا من نوم حركات العينين السريعة يتراجع ٢- ٢ظل داكن في الشكل بالليل (فترات حركات العينين السريعة مبّينة أثناء 
ثم إلى نوم الموجات البطيئة، وهكذا  )٢- ٢في الشكل  Dالنائم تدريجيًا مرة أخرى إلى نوم أخف خال من حركات العينين السريعة (انظر 

أن يكون قادرًا على تذكر  المرجحمن نوم حركات العينين السريعة ومن  ٢- ٢ة التناوب. وفي الصباح، يصحو النائم في الشكل تتكرر دور 
  أحالمه.

  :، يحدث ما يليالخالي من حركات العينين السريعة مع نوم حركات العينين السريعة خالل ليلة النوم الطبيعية النومفي كل دورة تناوب 
  وقد تختفي تمامًا في الدورات الالحقة(كمية نوم الموجات البطيئة، تقل(. 

  ،كمية نوم حركات العينين السريعة.تزداد وعلى العكس  
عند استيقاظهم من النوم. وُيعرف ذلك بهمود النوم. وهو يحدث عند االستيقاظ من أي طور  والتشوشبالدوخة ويعاني الناس أحيانًا االحساس 

  بعد فترات نوم أطول. يكون أسوأمن أطوار النوم لكنه قد 

                                                                 
  الشكل قدمه األستاذ ب.ه. جاندر، مركز بحوث النوم واليقظة، جامعة ماسي، نيوزيلندا.   ٢
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للحصول على نوم معافى تعافيًا تامًا، 
يجب أن يتضمن النوم دورات غير 

للنوم الخالي من حركات العينين متقطعة 
  السريعة ونوم حركات العينين السريعة

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العوامل التي تؤثر على نوعية النوم  ٣-١-٢

نوعية النوم (قيمته التعويضية) تعتمد على عدم انقطاع دورات تناوب النوم الخالي من حركات 
العينين السريعة مع نوم حركات العينين السريعة (األمر الذي يدل على أن هذين النوعين من النوم 

نهما ليس أهم من اآلخر). وكلما ازداد تقّطع دورة تناوب النوم الخالي من ضروريان وأن أي م
حركات العينين السريعة مع نوم حركات العينين السريعة، إما باالستيقاظ وٕاما بالتنّبه الذي ينقل 
المخ إلى مرحلة أخف من النوم بدون االستيقاظ حقًا، قّلت القيمة التعويضية للنوم من حيث الحالة 

  ل في اليوم الالحق.والعم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١األثر التشغيلي رقم 
 استراتيجيات تخفيف آثار همود النوم

(الغفوة) في بيئة العمل ومن غير المستصوب إيقاظ فرد لدواعي ُيستخدم احتمال حدوث همود النوم في بعض األحيان كحجة ضد القيلولة 
  الطوارئ وتعاني قدراته من همود النوم.

ويمكن التقليل من مخاطر همود النوم بواسطة وضع بروتوكول لتوقيت العودة إلى أداء المأمورية بعد زوال تأثير همود النوم (انظر األثر 
دقيقة قبل العودة إلى أداء المأموريات  ١٥إلى  ١٠يف من اإلرهاق). وُيقترح إضافة مدة تتراوح من : القيلولة كوسيلة للتخف٥التشغيلي رقم 

  المتصلة بالسالمة أو قيادة المركبات.

  ٢األثر التشغيلي رقم 
 إجراءات تقليل تقطع النوم

لما كان اكتمال دورات تناوب النوم الخالي من حركات العينين السريعة مع نوم حركات العينين السريعة هو أساس جودة النوم، فينبغي 
العمل. ويجب إبالغ جميع العاملين في عمليات الطيران بهذه وضع إجراءات تقلل من تقطع النوم أثناء العمل وفي الفترات الخالية من 

اإلجراءات، التي ينبغي أن تضمن عدم االتصال غير الضروري بالفرد أثناء فترة نومه المحمية. وعلى سبيل المثال، ال ينبغي االتصال 
  ح أو في بداية الظهيرة بعد العمل في نوبة ليلية.بالفرد وٕابالغه عن تغيير في جدول الرحالت أثناء ساعات الليل العادية أو أثناء الصبا

لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن إجراءات حماية نوم الفرد لما يكون رهن االشارة للعمل أو في وضع االستعداد ألداء الخدمة، انظر 
  للعمل. : بروتوكوالت مأموريات وضع االستعداد للخدمة واالحتياط رهن االشارة٤األثر التشغيلي رقم 

: القيلولة والتخفيف من ٥لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن إجراءات حماية نوم الفرد أثناء فترات العمل، انظر األثر التشغيلي رقم 
  وطأة اإلرهاق.
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تقل نوعية النوم كجزء عادي من
  التقدم في العمر

يمكن أن تؤدي اضطرابات النوم 
إلى التقليل من كمية ونوعية نوم
الشخص حتى وٕان أنفق وقتًا 

  كافيًا لمحاولة النوم.

الكافيين والنيكوتين والكحول 
  يمكن أن تخل بنوعية النوم.

  نوعية النوم والعمر

عامًا، بّينت انخفاض  ٩٢و ٣٧وامرأة تراوحت أعمارهم بين رجًال  ٢ ٦٨٥في عمر البلوغ يتغير النوم تغّيرًا كبيرًا. ففي دراسة أجريت على 
كمية الوقت في مراحل النوم األخف. وقد لوحظ هذا التغّير أساسًا في صفوف الرجال مع  ٣وقت نوم الموجات البطيئة حسب العمر وزيادة

العمر نوعية النوم، وفقًا لقياس كمية أوقات  متقد حدوث تغّير طفيف في مراحل النوم مع ازدياد العمر بالنسبة للنساء. وتنخفض أيضًا مع
  اليقظة أثناء ليلة نوم عادية.

جريت الدراسات وأُ  .وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التغيرات المتعلقة بالعمر قد قللت من فاعلية هذا النوم السترداد وظائف اليقظة
لتي تجّرب تقّطع النوم عادة على الشباب. ولعل الخبرات المكتسبة أثناء الطيران (من حيث المختبرية ا

أنماط مناوبات عمل مختلفة أو عند الطيران في رحالت جوية في المهارات ومعرفة كيفية النوم 
لعمر. التي ُتعزى إلى تغيرات النوم المرتبطة با رهاقمختلفة) هي التي قد تساعد على تقليل مخاطر اإل

  .رهاقومن المنظور العملي والعلمي فإن العمر ال يعتبر عامًال محددًا يجب تناوله من أجل معالجة اإل
  

  اضطرابات النوم

كبيرة من اضطرابات النوم التي تحول دون النوم التعويضي مهما قضى قد يتقطع النوم بسبب تشكيلة 
الناس وقتًا كافيًا لمحاولة النوم. وتشكل اضطرابات النوم خطرًا خاصًا بالنسبة للعاملين الذين يكون 
الوقت المتاح أمامهم للنوم محدودًا في الغالب بسبب متطلبات التشغيل. وينبغي أن يتضمن التدريب 

معلومات أساسية عن اضطرابات النوم وكيفية عالجها والجهة التي تطلب منها  رهاقة اإلعلى معالج
  المساعدة عند االقتضاء وأي متطلبات متعلقة باللياقة للطيران.

  

  الكافيين والنيكوتين والكحول

خلود إلى الوبعض األدوية العامة) بتنشيط المخ، وتجعل  تةومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والشوكوال يقوم الكافيين (في القهوة والشاي
النوم أمرًا صعبًا وتعرقل نوعية النوم. وبعض الناس أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين من أناس آخرين، ولكن حتى أولئك الذين يستهلكون 

ًا أخف وأكثر اضطرابًا إذا شربوا قهوة قبل موعد النوم (حتى وٕان لم يالحظوا ذلك). والنيكوتين الموجود في كميات كبيرة من القهوة سينامون نوم
وبينما يقوم الجسم  .عكر النوم أيضاً ت اجعلنا نشعر بالنعاس ولكنهنوم بطريقة مماثلة. أما الكحول فتويؤثر على ال ُمنّشطالسجائر هو أيضًا 

واحد لكل ساعة)، فال يمكن للمخ أن يحصل على نوم حركات  عاديبمعالجة الكحول (بمعدل كأس 
نوم حركات العينين السريعة، ويتضمن النوم متأخرًا في  للحصول علىالعينين السريعة. ويزداد الضغط 

الليل عادة المزيد من الفترات المجهدة لنوم حركات العينين السريعة ويتعرض لمزيد من االضطراب جراء 
  ذلك. 

  
  

                                                                 
٣   Redline, S., Kirchner, HL, Quan, S.F., Gottlieb, D.J., Kapur, V. and Newman, A. (2004), “The effects of age, sex, ethnicity and 

sleep-disordered breathing on sleep architecture”, Archives of Internal Medicine, 164:406-418.  
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بيئة النوم تؤثر على 
  نوعيته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العوامل البيئية

يمكن للعوامل البيئية أن تؤثر أيضًا على تعكير النوم. ويعمل الضوء الساطع على زيادة االنتباه (ويمكن أن يكون 
في بيئة العمل). ومن السهل إلى حد كبير النوم في  رهاقبمثابة إجراء مضاد قصير األجل لالنتعاش المؤقت من اإل

غرفة مظلمة ويمكن استخدام ستائر ثقيلة أو قناع لمنع تسّرب الضوء. واألصوات المفاجئة تعّكر صفو النوم أيضًا. 
د في ذلك، مثل االستماع إلى جهاز الراديو بجانب السرير أو تشغيل مروحة. ويمكن طمسها باستخدام الضوضاء الحميدة إذ أنها تساع

م ويقتضي الخلود إلى النوم القدرة على تخفيض درجة حرارة الجسم الرئيسية (بواسطة فقدان الحرارة من خالل أطراف الجسم)، ولذا يسهل النو 
درجة  ٢٠إلى  ١٨ة لمعظم الناس فإن درجة الحرارة التي تتراوح من إذا كانت الغرفة معتدلة البرودة عوضًا عن كونها ساخنة. وبالنسب

النوم المريح مهم أيضًا. واألفراد الذين ينامون في وضع  فراشفهرنهايت هي درجة الحرارة المثلى في حجرة النوم. وكذلك فإن  ٦٨-٦٤/مئوية
  ائل.يتعافون بقدر أكبر من أولئك الذين ينامون في وضع م على الظهر االستلقاء

  

  )وضع االستعداد للخدمةللعمل ( رهن االشارةنوعية النوم في العمل وعندما يكون 

فيف بّينت الدراسات التي أجريت على أطقم القيادة وعلى مراقبي الحركة الجوية الذين ينامون نومًا معتزمًا أثناء العمل أن نومهم هو نوم خ
. ومع ذلك، ثمة أدلة جيدة على أن الغفوات تعمل على تحسين االنتباه وسرعة ردود الفعل وأنها ٤،٥ويتسم بمزيد من التعكر عما كان متوقعاً 

. ومما يحظى باألهمية أن النوعية المتقطعة للنوم أثناء الطيران لم تظهر في دراسات أجريت عن رهاقمعالجة اإللاستراتيجية تخفيف قّيمة 
قدم)، ولذا ال يمكن أن يعزى  ٨ ٠٠٠إلى  ٦ ٠٠٠رة الطائرة (في ارتفاعات تتراوح من النوم في غرف تم تكييف ضغطها ليكافئ ضغط مقصو 

                                                                 
٤   Signal, T.L., Gander, P.H., van den Berg, M.J. and Graeber, R.C. (2012), “In-flight sleep of flight crew during a 7-hour rest 

break: implications for research and flight safety” Sleep, 36(1): 109-115.  
٥   Signal, T.L., Gander, P.H., Anderson, H. and Brash, S. (2009)’, “ Scheduled napping as a countermeasure to sleepiness in air 

traffic controllers”, Journal of Sleep Research, 18:11-19.  

  ٣ثر التشغيلي رقم األ 
 تناول الكافيين

زيادة يمكن أن يكون الكافيين مفيدًا للتقليل المؤقت للنعاس أثناء المأموريات ألنه يمنع مادة كيميائية في المخ (أدينوزين) التي تعمل على 
باح األولى). ويبدأ مفعول الكافيين بعد النعاس. ويمكن تناوله مبكرًا قبل فترة يرجح ارتباطها بقدر أكبر من اإلرهاق (مثًال في ساعات الص

ساعات، (غير أن حساسية األشخاص تختلف اختالفًا كبيرًا إزاء تناول الكافيين  ٥دقيقة تقريبًا من تناوله ويمكن أن يستمر مفعوله  ٣٠
استخدامه فقط كاستراتيجية قصيرة ومدى طول مدة تأثيره عليهم). ومن المهم أن نتذكر أن الكافيين ال يزيل الحاجة إلى النوم ولذا ينبغي 

ورية، األجل. وبغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة، ينبغي تجنب الكافيين عندما يكون مستوى االنتباه عاليًا، مثًال عند بداية فترة المأم
ية طويلة أو في األوقات التي يكون وتناوله فقط في األوقات التي من المتوقع أن يرتفع فيها مستوى النعاس، مثًال عند انتهاء فترة مأمور 

  فيها مستوى النعاس كبيرًا في دورة ساعة الجسم البيولوجية.
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النوم في العمل ال يتسم عادة 
بنوعية جيدة كالنوم في ظل 

  أحوال طبيعية بالمنزل.

نوم الفرد عندما يكون رهن 
االشارة للعمل قد يكون نومًا 

  سيئ النوعية.

. وبّين أعضاء الطواقم أن أكثر العوامل شيوعًا في مجال تعكير نومهم أثناء الطيران هي الضوضاء العشوائية واألفكار وعدم ٦ذلك إلى االرتفاع
عثة من داخل الطائرات والمفروشات غير المناسبة للنوم وانخفاض الرطوبة وضرورة االحساس بالتعب واالضطرابات الجوية والضوضاء المنب

  الذهاب إلى دورات المياه.
وعية النوم. وقد بّينت دراسة أجريت على مراقبي وقد تترتب عن محاولة النوم في أماكن مختلفة أو في ظل ظروف مختلفة تبعات بالنسبة لن

نصف الوقت المقرر للنوم في النوم الفعلي، وأن أقل من الحركة الجوية الذين ينامون في مقر العمل أثناء نوبة العمل الليلية أنهم قد أمضوا 
د حدث في وقت مثالي بالنسبة لدورة ساعة الجسم نوع النوم الذي حصلوا عليه هو نوم خفيف خال من حركة العينين السريعة (رغم أن النوم ق

عليهم  تعذر). ولقد ذكر مراقبو الحركة الجوية أيضًا أنهم قد ٣انظر المبدأ العلمي رقم  —البيولوجية 
. ورغم أن النوم كان نومًا ٧إلى حد ما الخلود إلى النوم وأن نوعية نوم الغفوة كانت نوعية سيئة نسبياً 

مما هو متوقع، فقد تبين أن الغفوة تؤدي إلى تحسين االنتباه ورد الفعل السريع لدى  خفيفًا ومتعكرًا أكثر
مراقبي الحركة الجوية في نهاية النوبة الليلية. وبّينت هذه الدراسة، فضًال عن دراسات أخرى في أوضاع 

: ٥التشغيلي رقم  (انظر التأثير رهاقمعالجة اإللمختلفة، أن الغفوات هي بمثابة استراتيجية تخفيف قّيمة 
  ).رهاقالغفوة كوسيلة للتخفيف من اإل

العودة إلى العمل. ولقد قارنت دراسة مختبرية نوم أشخاص قيل  منه طلبيو  من المتوقع إيقاظ الشخصويمكن أن يتعكر النوم أيضًا إذا كان 
. وقد ٨وُيطلب منهم التعامل مع الضوضاء، مع نومهم في ليلة أخرى عندما لم يتلقوا أي تعليمات إيقاظهملهم في إحدى الليالي أنه قد يتم 

ظين لوقت أطول أثناء الليل يبقون وقتًا أطول قبل الخلود إلى النوم ويبقون يق األشخاصبّينت النتائج أن 
عندما يتوقعون إيقاظهم. وفي هذه الدراسة لم تحدث الضوضاء أبدًا ولذا فإن النوم لم يتعكر بسبب 

  العوامل الخارجية. 
للعمل على  رهن االشارةولقد بحث عدد محدود من الدراسات الميدانية في تأثير وضعية كون األفراد 

لنوم مهندسي السفن أن النوم أثناء  باستخدام جهاز اختبارات النوم بالقنوات المتعددةفقد أظهرت دراسة قديمة نوعية نومهم. وعلى سبيل المثال، 
) هو نوم أقصر ويتضمن المزيد من النوم الخفيف الخالي من اثنين للعمل (في متوسط تنبيهين رهن االشارةالليالي التي يكون فيها األفراد 
قل من نوم الموجات البطيئة وقدر أقل من نوم حركات العينين السريعة، ومعدل ضربات قلب أعلى عما هو حركة العينين السريعة، وقدر أ

ولقد لوحظت هذه التأثيرات قبل حدوث أي انذارات أثناء  .٩رهن االشارةاألمر عليه بالنسبة للنوم في الليالي التي ال يكون فيها المهندسون 
رهن االشارة . وكذلك فقد قّيم المهندسون نوعية نومهم على أنها نوعية متدنية في ليالي وضع شارة للعملرهن االالليالي التي ال يكونون فيها 

 أن قد أيدت هذه النتائج والدراسات الالحقة مع صغار األطباءول .رهن االشارة للعملوأن نومهم أفضل في اليوم الذي يعقب ليلة وضع  للعمل
  نال بشكل ما من نوعية النوم.تفكرة توقع الشخص أن ُيطلب للعمل 

   

                                                                 
٦   Mumm, J.M., Signal, T.L., Rock, P.B., Jones, S.P., O’Keeffe, K.M., Weaver, M. R., Zhu, S., Gander, P.H., Belenky, G. (2009), “ 

Sleep at simulated 2438 m: effects on oxygenation, sleep quality, and post-sleep performance”, Aviation, Space, and Environmental 
Medicine, 80 (8):691-697.  

٧   Signal, T.L., Gander, P.H., Anderson, H. and Brash, S. (2009),  “Scheduled napping as a countermeasure to sleepiness in air 
traffic Controllers”,   Journal of Sleep Research, 18:11-19.  

٨   Wuyts, J., De Valck, E., Vandekerchove, M., Pattyn, N., Exadaktylos, V. Haex, B., Verbraecken, J. and Cluydts, R. (2012), 
“Effects of pre-sleep simulated on-call instructions on subsequent sleep”, Biological Psychology, 91:383-388.  

٩   Torsvall L, Akerstedt T., “Disturbed sleep while being on-call: an EEG study of ships’ engineers”, Sleep, 11: 35-38, 1998   
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 الغفوة القصيرة يمكن أن تحّسن االنتباه
واألداء وهي بمثابة استراتيجية تخفيف 

  قّيمة لمعالجة اإلرهاق.

  
  تأثير زمن اليقظة المتواصل  ٤-١-٢

طول. كلما ازدادت فترة يقظة الفرد، كلما ساءت حالة انتباهه وأدائه. وُيعزى ذلك إلى زيادة الضغط االستتبابي للنوم المرتبط بفترات يقظة أ
  والنوم هو السبيل الوحيد للتعافي من ذلك.

حادثًا  ٣٧) واألخطاء في TSAالمواصالت الوطني بالواليات المتحدة األمريكية في العالقة بين الوقت منذ اليقظة (ولقد نظر مجلس سالمة 
مسّببًا أو مسهمًا في وقوع هذه الحوادث. وقد  ١٠) كان فيها تصّرف أطقم القيادة أو عدم تصّرفهم عامالً ١٩٩٠- ١٩٧٨من حوادث الطائرات (

ساعة بالنسبة للطيارين من الدرجة األولى. وقد  ١١ساعة بالنسبة لقادة الطائرات و ١٢اظ في زمن الحادث هو كان متوسط الوقت منذ االستيق
تم تصنيف ستة أطقم كزمن منخفض منذ االستيقاظ (فكل من قائد الطائرة والطيار من الدرجة األولى كان تحت متوسط الوقت منذ االستيقاظ) 

ستيقاظ (فقد كان قائد الطائرة والطيار من الدرجة األولى فوق المتوسط المذكور). وبالنسبة ألطقم وتصنيف ستة أطقم كوقت مرتفع منذ اال
للطيارين من الدرجة األولى. وبالنسبة  ٥,٢ساعة لقادة الطائرات و ٥,٣الوقت المنخفض منذ االستيقاظ فقد كان متوسط وقت االستيقاظ هو 

ساعة للطيارين من  ١٣,٤ساعة لقادة الطائرات و ١٣,٨يقاظ فإن متوسط وقت االستيقاظ هو لألطقم الذين أتيح لهم وقت أكبر منذ االست
في المئة عن أخطاء األطقم التي أتيح لها وقتًا  ٤٠الدرجة األولى. وٕاجماًال، فقد ارتكب أطقم الوقت المرتفع منذ االستيقاظ أخطاًء تزيد بنسبة 

عزى ذلك أساسًا إلى ارتكاب مزيد من أخطاء خطأ). ويُ  ٨,٧مقابل  ١٢,٢أقل منذ االستيقاظ (
من األخطاء). ومن حيث أنواع األخطاء، فقد ارتكب أطقم الوقت المرتفع  ٢,٠مقابل  ٥,٥السهو (

ه تارتكبمنذ االستيقاظ قدرًا كبيرًا جدًا من األخطاء اإلجرائية وأخطاء اتخاذ القرارات التكتيكية مما 
  وقتًا أقل منذ االستيقاظ. التي أتيح لهااألطقم 

أن الغفوة أثناء فترة  ١٣وأطقم القيادة ١٢وفي صيانة الطائرات ١١ولقد بّينت األبحاث التي أجريت على العاملين في مجال مراقبة الحركة الجوية
تحّسن األداء و/أو االنتباه. وبّينت جميع هذه الدراسات أن الغفوة أثناء العمل لم تؤثر تأثيرًا يمكن قياسه على مرحلة النوم  العمل يمكن أن

  تسمح بالغفوة في بيئة العمل. ال الدول بعضالتالية. وجدير بالمالحظة أن 

   

                                                                 
١٠   National Transportation Safety Board Safety Study 94/01.  
١١   Signal, T.L., Gander, P.H., Anderson, H. and Brash, S. (2009), “Scheduled napping as a countermeasure to sleepiness in air 

traffic controllers”, Journal of Sleep Research, 18:11-19.  
١٢   Purnell, M.T., A.-M. Feyer, and G.P. Herbison (2002), “The impact of a nap opportunity during the night shift on the 

performance and alertness of 12-h shift workers”, Journal of Sleep Research, 11: p. 219-227.  
١٣   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. Available at: 
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19950006379.pdf  
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  ٤األثر التشغيلي رقم 
 واالحتياط ورهن االشارة للعملبروتوكوالت مأموريات وضع االستعداد للخدمة 

رغم أن مأموريات وضع االستعداد للخدمة واالحتياط ورهن االشارة للعمل تفتقر إلى اليقين المرتبط بصعوبات نوبات العمل المجدولة، فإن 
  :نفس المبدأ العلمي ينطبق عليها. ومن المهم وضع بروتوكوالت إلسناد المأموريات غير المجدولة ترمي إلى ما يلي

  التقليل من حاالت االنقطاع أثناء أوقات ساعة الجسم البيولوجية عندما يكون النوم مرجحًا أكثر من أي وقت آخر (وترد تفاصيل
 : تأثيرات الساعة البيولوجية على النوم واألداء).٣-٢أكثر بشأن تأثيرات الساعة البيولوجية في القسم 

ة وضع االستعداد للخدمة أو االحتياط أو رهن االشارة للعمل، ثمة أوقات يكون فيها الفرد الفترات التي يكون فيها الفرد في حال وأثناء
على األرجح قادرًا على النوم. ولذا فإن حاالت االنقطاع (مثل المكالمات الهاتفية غير العاجلة من العمل) يجب تقليلها إلى أدنى حد 

 أثناء تلك األوقات.
 يقظة المتواصلة قبل وأثناء فترات المأموريات غير المجدولة.التقليل إلى أدنى حد من ساعات ال 

عندما يرجح إلى حد كبير طلب الفرد للعمل، فإن تحديد فترات إبالغ قصيرة قبل إبالغ الفرد بالقدوم للعمل يتيح فرصة لبعض النوم. 
مورية أو حدوث طلب للعودة إلى العمل في وقت وٕاذا لم يتسّن من الناحية التشغيلية توفير فترات إبالغ قليلة، وضرورة استمرار المأ

متأخر من اليوم أو أثناء الليل، فإن الغفوات ستقلل من زيادة ضغوطات النوم خالل ساعات االستيقاظ المطّولة. وينبغي النظر في 
 ة للتخفيف من اإلرهاق).: االغفاء كوسيل٥اعداد تسهيالت إغفاء مناسبة وسن بروتوكوالت بشأن االغفاء (انظر األثر التشغيلي رقم 

 .توفير قدر من التنبؤ بالنسبة للجداول 
يمكن لألفراد أن يحافظوا على مستوى جيد من االنتباه إذا كانت لديهم فكرة عامة عن ما هو متوقع منهم. ولذا ينبغي أن يكون وقت 

فيها إسناد مأموريات غير مجدولة للفرد عددًا محدودًا. المأمورية المحتملة متوقعًا وثابتًا وأن يكون عدد األيام المتعاقبة التي قد يتم 
  ويوفر هذا اإلجراء قدر من االتساق في توقيت فترات المأموريات ويتيح لألفراد تخطيط وتنظيم فترات نومهم.

  المأموريات غير المجدولة. —، تحديد القيود ٣-١-٤وترد في الفقرة 
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  ٥األثر التشغيلي رقم 
 االغفاء كسبيل للتخفيف من اإلرهاق

 عندما يكون الشخص صاحيًا لفترة طويلة من الزمن أو لم ينم نومًا كافيًا ليوم واحد أو أكثر، فإن قدر من النوم أفضل من عدمه. وُيعتبر
األجل القصير، إلى حين أن تسنح فرصة للنوم  االغفاء وسيلة للتخفيف التي يمكن أن تساعد في المحافظة على األداء واالنتباه في

الت الكامل ويتم انتهازها. وال ينبغي استخدام االغفاء كوسيلة لتمديد فترة المأمورية، التي تقتضي فرصة لفترات نوم أطول مع توفير التسهي
  المناسبة.

اء أو في الليل) فإن الغفوة قبل العمل ستؤدي إلى التقليل : عندما تبدأ فترة المأمورية في أواخر النهار (مثًال في المساالغفاء قبل العمل
وم من فترات اليقظة وتساعد في المحافظة على األداء واالنتباه أثناء فترة العمل. ولقد تبّين أن االغفاء قبل العمل ال يقلل من كمية الن

  أثناء فترة االستراحة بالعمل.
ناء فترة المأمورية أن تساعد في المحافظة على األداء أثناء فترات العمل المطّولة أو أثناء يمكن للغفوة أث االغفاء أثناء فترة المأمورية:

 فترات المأموريات في الليل. وتعتمد عملية تنظيم هذه الغفوات على السياق الذي تحدث فيه والمكان الذي تتم فيه الغفوة (مثًال بالنسبة
أو بمقصورة القيادة (الراحة المحدودة)، وبالنسبة لمراقبي الحركة الجوية: في وحدة مراقبة لطياري شركات الطيران: في مرافق راحة األطقم 

الحركة الجوية أو في مرافق استراحة منفصلة، وبالنسبة لطياري الطيران العام: بالطائرات أو على األرض). ويعتمد طول الغفوة اعتمادًا 
نه ينبغي أن يتيح وقتًا كافيًا لألفراد للخلود إلى النوم (قد تستغرق عملية الخلود إلى النوم كبيرًا على الوقت المتوفر خارج المأموريات غير أ

في هذه الظروف وقتًا أطول من المعتاد) وٕاتاحة الوقت الكافي بعد االستيقاظ قبل الشروع في المأموريات وذلك من أجل ضمان تالشي 
ات التخفيف من همود النوم). ومن المهم جدًا أيضًا توعية األفراد بعدم تخفيض مدة : استراتيجي١همود النوم (انظر األثر التشغيلي رقم 

، نومهم لتوقعهم باالغفاء أثناء فترات المأموريات. فإذا ناموا قدرًا أقل قبل العمل ألنهم يفترضون أنهم سيحصلون على غفوة أثناء العمل
  فإن ذلك قد يلغي إجمالي فائدة السماح باالغفاء.

يأخذ الطيارون هذه األنواع من الغفوات لمعالجة اإلرهاق غير المتوقع الذي يحدث لهم أثناء  في مقصورة القيادة: المحدودة الراحة
عمليات الطيران. وٕاذا تم السماح بهذه الغفوات، ينبغي دعمها بواسطة إرشادات وسياسات محددة من أجل ضمان السالمة التشغيلية 

دما يكون إجراء التخفيف من اإلرهاق هذا إجراء ضروريًا (انظر دليل التنفيذ المتصل بذلك من أجل االطالع ومواصلة العمليات اآلمنة عن
  على المزيد من المعلومات بشأن السياسات المحددة حسب كل قطاع الستخدام الراحة المحدودة).
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  لمبدأ العلمي الثاني: تقّلص النوم وتعويضها  ٢- ٢

  ليقظة.بالنسبة ألولئك الذين ينامون نومًا جيد النوعية، فإن مقدار النوم الذي ينامونه مهم جدًا السترداد قدرتهم على أداء وظائفهم أثناء ا حتى
  
  تقّلص النوم في المختبرات  ١-٢-٢

ناجمة عن تقصير مدة النوم في الليل التأثيرات الأجريت دراسات مختبرية عديدة على 
فقدان حتى قدر ضئيل كفقدان و بمقدار ساعة أو ساعتين (وهو المعروف بتقّلص النوم). 

سيؤدي إلى تقليل االنتباه في اليوم التالي وتدهور األداء ساعتين من النوم في ليلة واحدة 
بالنسبة ألنواع كثيرة من المهام. وأسفرت الدراسات التي أجريت على تقّلص النوم في عدة 

  . رهاقليالي متتابعة عن نتائج رئيسية هامة بالنسبة لمعالجة اإل
  

  وتواترهاتراكم تأثيرات تقّلص النوم 

تتراكم آثار تقّلص النوم ليلة بعد أخرى وبذلك يقل انتباه األشخاص وقدرتهم على العمل بصورة تدريجية في كل يوم يعقب ذلك. ويوصف ذلك 
أليام عديدة  الفترات الخالية من المأمورياتالنوم. وقد يحدث ذلك في عمليات الطيران عندما تتم جدولة أدنى قدر من  نقصأحيانًا بتراكم 

  متتابعة أو عندما تتداخل بداية و/أو نهاية أوقات المناوبات مع الفرصة االعتيادية للنوم أثناء الليل أليام عديدة متتالية.
في ساعة  ٢٤أدناه متوسط مدة تراكم فقدان النوم (بالمقارنة مع مدة النوم في األيام بدون عمل) خالل كل فترة تتكّون من  ٣-٢يبّين الجدول 

. وعندما يعمل مراقبو الحركة الجوية بنمط ١٤مراقبًا للحركة الجوية ٢٨يعمل فيها  وعكسي جدول مناوبة مراقبة حركة جوية متتابعة بشكل سريع
وبذا  على قدر أقل من النوم عما يحصلون عليه باأليام التي ال يعملون فيها فهم يحصلونوفترة صباحية،  نهاريةمناوبة لفترة بعد الظهر وفترة 

في األيام  عادة ينامونه مماساعة األولى التي تشمل مناوبة ليلية ينام مراقبو الحركة الجوية نومًا أكثر  ٢٤النوم. وفي فترة الــــــ  نقصيتراكم 
الليلية وتشمل أي نوم ساعة هذه في منتصف النهار قبل المناوبة  ٢٤النوم بشكل طفيف. وتبدأ فترة الـــــــ  نقصالتي ال يعملون فيها وبذا يقل 

  يتم قبل بداية المناوبة الليلية وتنتهي عند منتصف النهار بعد المناوبة الليلية.

   

                                                                 
١٤   Signal, T.L. and Gander, P.H. (2007), “Rapid counterclockwise shift rotation in air traffic control: Effects on sleep and night 

work”,   Aviation Space and Environmental Medicine, 78: 878-85. Figures 2-3 provided courtesy of Prof. T. L. Signal.  

  الثانيالمبدأ العلمي 
تخفيف مقدار النوم أو نوعيته، حتى 

بالنسبة لليلة واحدة، يؤدي إلى التقليل من 
ٕالى زيادة القدرة على أداء الوظائف و 

  النعاس في اليوم التالي.
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تتراكم آثار تقّلص النوم ليلة بعد 
كل ليلة تعادل  ليلة. وقّلة النوم في

  تفاقم سريع بتدهور األداء.

  
  
  
  
  
  

  .١٥وعكسي حركة الجوية المتعاقبة بشكل سريعالنوم في جدول مناوبة مراقبة ال نقصتراكم  — ٣-٢الشكل 

  
اليقظة وانخفض األداء. وعلى سبيل المثال فقد بّينت  تسارع تدهورمدة النوم في كل ليلة  كلما قصرت

البطء إحدى الدراسات المختبرية أن قضاء سبع ساعات في الفراش لسبع ليال متعاقبة ال يكفي لمنع 
مجموعة من المشاركين قضت خمس ساعات  لدىدهور أسرع . وكان الت١٦االستجابة التدريجي لوقت

قضت ثالث ساعات فقط في  ت سرعة التدهور في مجموعةفقط في الفراش في كل ليلة، بل وازداد
  ملّخص لنتائج هذه الدراسة. ٤-٢تقّلص النوم. ويرد في الشكل  تواترالفراش في كل ليلة. وهذه الظاهرة تسّمى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧تأثير األوقات الليلية المختلفة في الفراش على األداء أثناء النهار. — ٤-٢الشكل 

   

                                                                 
١٥   Figure provided courtesy of Prof. T. L. Signal.  
١٦   Balkin TJ, Thorne D, Sing H, Thomas M, Redmond D, Wesensten N, Williams J, Hall S, Belenky G.,  “Effects of sleep 

schedules on commercial motor vehicle driver performance”,   U.S. Department of Transportation, Federal Motor Carrier Safety 
Administration Report No. DOT-MC-00-133, May 2000.  

١٧   Figure 2-4 adapted from Figure 2-24, U.S. Department of Transportation Federal Motor Carrier Safety Administration Report 
No. DOT-MC-00-133, May 2000  
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الناس غير دقيقين ودقة كبيرة في 
تقييم انتباههم وأدائهم بعد تقّلص 

  نومهم لعدة أيام.

وفي نهاية المطاف يغمر النعاس 
الشخص مما يتسبب في انعدام 

  السيطرة على الغفوات.

تختلف قدرات األفراد اختالفًا 
كبيرًا من حيث تحمُّل فقدان 

  النوم.

  تأثر بعض أنواع المهام أكثر من غيرها بسبب قّلة النوم

سرعة الشخص سرعة الفهم قياس يؤثر انعدام النوم الكافي على جوانب كثيرة من األداء الذهني، وتتفاقم هذه اآلثار بشكل متسق وكبير عند 
ومع ذلك تبّين دراسات تصوير المخ أن مناطق المخ المستخدمة في أداء المهام الذهنية األكثر تعقيدًا (مثل استباق األحداث  وانتباهه.

من النوم وهي األعظم احتياجًا للنوم  تأثرًا بالحرمانسيما في ظل أحوال جديدة) هي األكثر  –وتحديد مسارات العمل ذات الصلة  تخطيطو 
لعادية. وبّينت الدراسات التي تستخدم المهام الذهنية األكثر تعقيدًا تغّيرات في الذاكرة القصيرة األجل والرياضيات الذهنية لتستعيد وظائفها ا

والتغير في األداء هو أقل مما هو عليه في الدراسات التي تستخدم التنفيذية واللغات نتيجة فقدان النوم غير أن النتائج أقل اتساقًا  الوظائفو 
  االنتباه ووقت رد الفعل.مهام 

  

  كيفية أدائك مقابل ما تشعر به

االزدياد. ولكن بعد لنوم (كالنوم مثًال ثالث ساعات في الفراش) يدرك الشخص أن نعاسه آخذ في ل الشديد تقّلصالفي األيام القليلة األولى من 
وبعبارة أخرى، فكلما استمر  .انقضاء عدة أيام ال يدرك أي تغيير في نفسه مهما تناقص انتباهه وأداءه

تقّلص النوم، قل االعتماد على ذلك الشخص حول دقة التقييم الذاتي ألدائه الوظيفي. وبينما تعتبر 
واالنتباه، يمكن االعتماد بصورة أكبر  رهاقاإلاالختبارات الذاتية والموضوعية مفيدة في قياس مستويات 

  ب). المرفقالمتصل بضعف األداء (انظر  رهاقلقياس اإل الموضوعية رهاقعلى اختبارات اإل
  

  انعدام السيطرة على النعاس

أيام متعاقبة من تقّلص النوم. وفي النهاية تصبح الحاجة إلى  خالليزداد االحتياج إلى النوم تدريجيًا 
النوم حاجة غامرة ويبدأ الناس في التساقط نيامًا رغمًا عنهم لفترات وجيزة، وهذه هي الغفوة. وخالل الغفوة 

). واألصواتالمعلومات البصرية (يتوقف المخ عن معالجة  المحيطة به ينفصل نشاط المخ عن البيئة
في اختبارات األداء. وٕان كانت الغفوة في  عدم معرفة أحد المحفزاتوقد يسفر ذلك في المختبرات عن 

مرحلة النزول أثناء قيادة سيارة فيمكن أن تؤدي إلى فشل في دخول المنعطف. ولقد تم تسجيل أحداث من هذا القبيل في مقصورة القيادة عند 
  ١٨المطارات الكبيرة ولدى مراقبي الحركة الجوية عند نهاية المناوبة الليلية. إلى
  

  فقدان النوم يؤثر على بعض الناس أكثر من غيرهم

م (اختالفات فيما بين األفراد). على األقل، آثار تقّلص النوم أكثر من غيره اتيقاوم بعض الناس، في المختبر 
 رهاقوتجري حاليًا بحوث كثيرة لفهم سبب ذلك، ولكن الوقت مازال مبّكرًا جدًا لتطبيق ذلك على معالجة اإل

  (مثًال بواسطة توصية الناس باتباع استراتيجيات شخصية مختلفة لتخفيف مختلف آثار تقّلص النوم).

   

                                                                 
١٨   Signal, T.L., Gander, P.H., Anderson, H. and Brash, S. (2009), “Scheduled napping as a countermeasure to sleepiness in air 

traffic controllers”, Journal of Sleep Research, 18:11-19.  
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استعادة نمط النوم العادي 
بعد تراكم نقص النوم 

يستغرق على األقل ليلتان 
  من النوم غير المتقّلص.

  تقّلص النوممحدودية الدراسات المختبرية بشأن 

الدراسات المختبرية عن تقّلص النوم هي حاليًا مصدر أساسي للمعلومات عن آثار تقّلص النوم، ومع ذلك يشوبها بعض القصور الواضح. 
حوث والدراسات المختبرية تدرس عادة آثار تقّلص النوم في الليل على مشاركين نيام في غرفة نوم مظلمة وهادئة. ويتعين إجراء المزيد من الب

نوعية النوم. وقد يعني هذا القصور أن الفهم الراهن آلثار تقّلص النوم قائم  وسوءالنهار وعن توليفة تقّلص النوم  أثناءتقّلص النوم  عن آثار
  على سيناريو النوم في أفضل األحوال.

اء الناس الذين يعملون معًا كفريق. ويتعين وعند النظر في اآلثار المتعلقة باألداء، ركزت الدراسات المختبرية أيضًا على أداء األفراد ال على أد
األفراد على أداء شخصين أو أكثر يعملون معًا. وعلى سبيل المثال، أجريت  إرهاقإجراء مزيد من البحوث لتحسين فهم كيفية تأثير مستويات 

ساعة الماضية زاد  ٢٤وم خالل الـــــ وأوضحت أن فقدان الن ٤٠٠-٧٤٧عضوًا متمّرسًا من أعضاء طواقم طائرة بوينغ  ٦٧دراسة محاكاة على 
 . ومن المفارقات أن زيادة قلة النوم١٩من مجموع عدد األخطاء التي ارتكبها الطاقم (وقد كان قائد الطائرة دائمًا هو وحده الذي يقود الطائرة)

ال عجز قادة الطائرات عن تصويب األخطاء لدى الطيارين المساعدين حّسنت من معّدل اكتشاف األخطاء، ولكنها أّدت إلى زيادة احتم الكبيرة
ا الميل إلى المكتشفة. وكثيرًا ما كان فقدان النوم مصحوبًا أيضًا بتغييرات في قدرة اتخاذ القرارات، بما في ذلك بالنسبة لبعض أطقم القيادة، منه

  ء تحديات مماثلة في عمليات الطيران األخرى.. ومن المتوقع نشو رهاقاختيار أقل الحلول خطورة مما قد يساعد في التخفيف من مخاطر اإل
  

  التعافي من آثار تقّلص النوم  ٢-٢-٢

. وال تقدم الدراسات ٢٠االنتباه واألداء أليام وأسابيع بعد ذلكيمكن أن يؤثر التقّلص المتواصل للنوم على المخ الذي يمكن أن يواصل تأثيره على 
من هذه اآلثار. ومع ذلك يمكن االعتماد  التام المختبرية المتوفرة حتى اآلن إجابة واضحة على السؤال الخاص بطول المدة الالزمة للتعافي

  على النتائج التالية:
 ساعة فقدان النوم، رغم أن نوم التعافي  كل ال يمكن تعويض فقدان النوم بواسطة النوم ساعة مقابل

 قد يكون أطول قليًال من النوم العادي في الليل.

  يلزم توفير ليلتين متعاقبتين على األقل من النوم غير المقّلص لدورة نوم خال من حركة العيون
 السريعة ودورة نوم حركة العيون السريعة من أجل العودة إلى الحالة الطبيعية.

o قدر أكبر من النوم بطيء الموجات، ولكن ذلك يمكن أن يحد من الوقت  في الليلة األولى من نوم التعافي ة سيحدثفي العاد
 المتوفر لنوم حركة العينين السريعة.

o .وفي الليلة الثانية من نوم التعافي، يعّوض المخ ما يحتاجه من نوم حركات العينين السريعة 

o  وم الخالي من حركة العينين السريعة ونوم حركة العينين السريعة وقتًا أطول إذا كان نوم دورة عادية للن استردادوقد يستغرق
 .التوقيت المحليمنطقة  معالتعافي ليس بالليل، أو إذا لم يتكّيف الفرد 

 ليلتين متعاقبتين من  إذا استمر تقّلص النوم خالل ليالي متعددة، فسيقتضي عادة حينئذ استرداد االنتباه واألداء أثناء اليقظة أكثر من
 النوم غير المتقّلص.

                                                                 
١٩   Thomas, M.J.W., Petrilli, R.M., Lamond, N.A., et al. (2006), “Australian long haul fatigue study”, In: Enhancing Safety 

Worldwide: Proceedings of the 59th Annual International Air Safety Seminar. Alexandria, USA, Flight Safety Foundation.  
٢٠   Rupp, T.L., Wesensten, N.J, Bliese, P.D. et al. (2009), “Banking sleep: realization of benefits during subsequent sleep restriction 

and recovery”, Sleep, Vol. 32, pp. 311-321.  
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استرداد االنتباه واألداء أثناء 
اليقظة بعد تراكم نقص النوم قد 
يستغرق وقتًا أطول من ليلتين 

  من النوم غير المتقّلص.

o  ليال ٧ة فرصًا كافية للتعافي من ساعات لكل فرص ٨وال ُتعتبر ثالث فرص للنوم لمدة 
 ٢١ساعات لكل ليلة. ٧من نوم متقّلص بمقدار 

o  ولقد تبّين أيضًا أن النوم المطّول إلى عشر ساعات خالل ليلة واحدة ليس نومًا كافيًا
ساعات نوم لكل  ٤للتعافي من اآلثار التراكمية لخمس ليال من النوم المتقّلص بمقدار 

  ٢٢ليلة.
من المستوى المنخفض، قد يبدو أن المخ يعيد بصورة ما تشكيل طريقة معالجته للمهام، لكي نتكّيف مع الوضع و وأثناء النوم المتقّلص المطّول 

ت القائم بواسطة التوّصل إلى مستوى ثابت ولكن دون المستوى األمثل لالنتباه واألداء. ومع ذلك، بّينت أوقات التعافي المطّولة في دراسا
فترات من اإلجازة السنوية، إلى األداء األمثل قد يكون عملية بطيئة. ولذا فإن فترات أطول بدون عمل، مثل  تقّلص النوم المختبرية أن العودة

  قد تكون هامة للتعافي التام.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قيمة تعويض النوم المتقطع

. ومع ذلك فإن تقطع النوم (وهي فترة الليلإن الدراسات المختبرية التي تتناول تعويض نقص النوم تتيح عادة للمشاركين فرصة نوم واحدة في 
الطيران. وعلى سبيل المثال فالكثير من مشّغلي شركات نوم قصيرة أثناء الليل وفترة نوم قصيرة أخرى أثناء النهار) شائع في بعض عمليات 

أثناء  الطيران يزّودون الرحالت البعيدة المدى بأطقم معززة وتسهيالت لراحة األطقم على متن الطائرات. ويتيح هذا اإلجراء فرصًا عديدة للنوم
نوبة العمل الشائع لدى مراقبة نمط أيضًا إلى تقطع النوم. و الطيران وخالل الرحلة الجوية. وقد تؤدي األنواع المختلفة ألنماط نوبات العمل 

ساعات فيما بين  ٩إلى  ٨وح من الحركة الجوية هو نوبة عمل في الصباح الباكر تعقبها نوبة عمل ليلية مع استراحة قصيرة لمدة تترا
 النوبةالصباحية و  النوبةًا ويتم الحصول على قيلولة بين العمل الصباحية نومًا قصير  نوبةنوبتين. وعادة ما يكون النوم في الليلة التي تسبق ال

نوبتان و (أي نوبتان مسائيتان متعاقبتان  ١-٢-٢الليلية. وعلى سبيل المثال، فإن مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون وفق نوبات عمل بنمط 
ساعات فيما بينها) ينامون فقط لمدة ال تتجاوز  ٩إلى  ٨ح من متعاقبتان في الصباح الباكر ونوبة ليلية تفصلها فقط استراحة قصيرة لمدة تتراو 

  ٢٣كثيرًا خمس ساعات في الليلة قبل النوبة الصباحية األولى والنوم لساعتين ونصف بين النوبة الصباحية والنوبة الليلية.

                                                                 
٢١   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, Vol. 12, pp. 1-12.  
٢٢   Banks, S., Van Dongen,  H.P.A., Maislin, G., et al (2010), « «Neurobehavioral dynamics following chronic sleep restriction: 

dose-response effects of one night for recovery” Sleep, Vol’. 33, pp 1013-26.  
 ٢٣  http://www.faa.gov/data_research/research/media/nasa_controller_fatigue_assessment_report.pdfSee   

  ٦األثر التشغيلي رقم 
 السماح بتعويض تقّلص النوم
يح فرصًا دورية مطّولة لتعويض تقّلص النوم. حيث أن آثار تقّلص النوم هي آثار تراكمية، يجب تصميم جداول الرحالت الجوية بما يت

  وينبغي توفير فرص النوم التعويضي بتكرار كبير كلما كان تقّلص النوم اليومي كبيرًا، نظرًا لزيادة سرعة تراكم اإلرهاق.
ساعة بدون عمل.  ٤٨قاء والتوصية المعتادة لفرص التعويض هي النوم الصافي لليلتين متعاقبتين على األقل. وال يعني ذلك بالضرورة الب

ساعة التي تبدأ عند منتصف الليل ال تتيح لمعظم الناس ليلتين متعاقبتين من النوم الصافي (فمعظم الناس ينامون  ٤٨واالستراحة لمدة 
النوم تتيح لمعظم الناس ليلتين متعاقبتين من  ٢٠:٠٠ساعة تبدأ عند الساعة  ٤٠قبل منتصف الليل). وبالعكس فإن استراحة قدرها 

  الصافي.



رهاقالمبادئ العلمية لمعالجة اإل —الفصل الثاني  2-17  

  الثالثالمبدأ العلمي 
توقيت تؤثر ساعة الجسم البيولوجية على 

ونوعية النوم وتسفر عن مستويات أداء 
يومية تتراوح بين المستويات المرتفعة 

  مهام متنوعة. والمنخفضة بشأن

ساعة الجسم البيولوجية هي 
منّظم موجود بالمخ حساس إزاء 
الضوء الذي يصله من خالل 
وصلة بيانات متخصصة من 
  العينين (منفصل عن الرؤية).

ار تعادل قيمة تعافي بنفس مجموع كمية النوم الذي وبّينت الدراسات المختبرية أن فترة تقّلص النوم في الليل باإلضافة إلى القيلولة أثناء النه
. ومع ذلك فإن هذه الدراسات هي دراسات قصيرة المدى وأجريت في بيئة مختبرية ٢٤بالليل نوم كامل بدون ازعاجالفرد في  يحصل عليه

 تنطبق هذه األحوال دائمًا في العمليات الجوية تكّيفوا تكّيفًا تامًا مع منطقة التوقيت المحلي. والمظلمة وهادئة بدون اي إلهاء، وأن المشاركين 
  كل يوم من أيام األسبوع، ولذا ينبغي توخي الحذر قبل تطبيق هذه النتائج على العاملين في مجال الطيران.في ساعة  ٢٤لمدة 

تأثير زمن الصحو  ٤- ١-٢جزء هي أنه يعمل على تقصير مدة بقاء الفرد صاحيًا (انظر ال المتقطعوالميزة الهامة التي يتميز بها النوم 
  المتواصل).

  

  تأثير تقّلص النوم في األمد الطويل على الصحة  ٣-٢-٢

من الدراسات المختبرية ومن دراسات علم األوبئة التي تتبع نوم وصحة عدد كبير من الناس على مر الزمن، إلى أن  تشير األدلة المستقاة
األجل الطويل. وأن أولئك الذين أبلغوا عن متوسط نوم أقل من سبع ساعات في الليلة  فيالنوم القصير المزمن يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الصحة 

الجدل قائمًا حول ما اذا كان للنوم ويظل نة ومرض السكري من الفئة الثانية وأمراض القلب واألوعية الدموية. معرضون بشكل أكبر للبدا
تتمتع  فئاتالقصير المعتاد دورًا فعليًا في ظهور هذه المشكالت الصحية أم أنه ظاهرة مصاحبة لها. وكذلك فإن أعضاء الطواقم ينتمون إلى 

الجيد والتمرينات الرياضية المنتظمة بل  النظام الغذائيم الناس. والواضح أن الصحة الجيدة ال ُتستمد فقط من مقارنة بعمو  جيدةبحالة صحية 
  ال يمكن التضحية بالنوم بدون تحّمل تبعات ذلك.لذا و  ،ُتستمد أيضًا من القسط الوافي والمنتظم من النوم

  

  ية على النوم واألداءالبيولوج الجسم : تأثيرات ساعةالثالثلمبدأ العلمي ا  ٣- ٢

، بل هو وظيفة تبرمجها في المخ ساعة الجسم البيولوجية التي دأبت على تكييف حياتنا منذ قديم األزل يإجتماعمجرد تقليد  النوم ليًال ليس
  ساعة. ٢٤على كوكبنا الذين يدور حول الشمس مرة كل 

األخرى فنحن لدينا ساعة بيولوجية رئيسية موجودة في عنقود صغير على شاكلة الثدييات و 
من الخاليا (خاليا عصبية) داخل المخ. والخاليا التي تشكل الساعة الرئيسية هي خاليا 
نظمية بشكل جوهري، وتوّلد إشارات كهربائية أسرع اثناء النهار وأبطأ خالل الليل. ومع ذلك 

 وتوّلد لدى معظم الناس "يومًا بيولوجيًا" –بطيئة نوعًا ما  فهي تنزع إلى انتاج دورة إجمالية
  ساعة.  ٢٤أطول قليًال من 

بساعة الجسم البيولوجية، تتلقى معلومات بشأن شدة  أيضاً  وهذه الساعة الرئيسية، المعروفة
الضوء من خالل وصلة مباشرة بخاليا خاصة في شبكية العين (وال يؤثر ممر الضوء الخاص هذا في 

). وتمّكن شدة الضوء هذه ساعة الجسم البيولوجية من مواكبة دورة الليل والنهار. ومع ذلك، فهي ؤيةالر 
تثير مشكالت لدى األفراد الذين يضطرون للنوم بال تزامن مع دورة الليل والنهار (مثًال أي رحالت جوية 

طرون للسفر عبر تحدث عندما تكون ساعة الجسم البيولوجية مضبوطة على الليل). أو الذين يض
فيتعرضون لتغيير مفاجئ في دورة النهار والليل. وترد مناقشة أكثر تفصيًال فيما بعد في  زمنيةمناطق 

  هذا الفصل عن تأثير الضوء على ساعة الجسم البيولوجية.

                                                                 
٢٤   Mollicone, D.J., Van Dongen, H., Rogers, N.L., et al. (2008), “Response surface mapping of neurobehavioral performance: 

Testing the feasibility of split sleep schedules for space operations”, Acta Astronautica, Vol. 63, pp 833-40.  
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ساعة الجسم البيولوجية تبرمج 
البشر لليقظة أثناء النهار والنوم 

  أثناء الليل.

من المخ وبعض أعضاء الجسم األخرى بما فيها الكبد والكليتين واألمعاء، ساعات بيولوجية موازية توّلد لديها إيقاعاتها وتتضمن أجزاء أخرى 
البيولوجية المحلية. (وبالفعل، تتضمن كل خلية بالجسم جينات ساعاتية هي بمثابة آلية جزيئات أساسية 

 )SCN( نواة خاصة بمهاد المخم البيولوجية في لتوليد إيقاعات الساعات البيولوجية). وتحتل ساعة الجس
مواكبة لأعلى مرتبة في هذا المجال، وهي تحافظ على اإليقاعات في األجزاء األخرى من المخ والجسم 

  دورة النهار والليل ومع بعضها البعض.
  

  أمثلة على إيقاعات ساعة الجسم البيولوجية  ١-٣-٢

القياس المباشر للنشاط الكهربائي بساعة الجسم البيولوجية مستحيل في البشر. ومع ذلك يمكن قياس إيقاعات بيولوجية كثيرة في الوظائف 
مثاًال على بعض إيقاعات الساعة  ٥-٢العضوية والسلوكية كطريقة لتتبع دورة ساعة الجسم البيولوجية تتبعًا غير مباشر. ويبّين الشكل 

أيام من  ٣مدته  نمط عملعامًا يعمل في رحالت جوية قصيرة المدى وقد تم رصد حالته قبل وخالل وبعد  ٤٦ة لعضو طاقم عمره البيولوجي
السوداء إلى  األفقية . وتشير الخطوط٢٥التوقيت الزمنيالطيران على الساحل الشرقي للواليات المتحدة األمريكية أثناء بقائه في نفس منطقة 

  ا هذا العضو في المأمورية.الفترة التي قضاه
  ٥- ٢قام عضو الطاقم بتسجيل أنشطته اليومية، بما فيها مدة نومه (الخطوط العمودية المظللة في الشكل.( 

  ٥-٢وتم رصد حرارة جسمه الداخلية باستمرار (مبّينة في الجزء العلوي من الشكل.( 

 دما كان يقظًا، على مقياس من صفر = أقصى انتباه إلى ه مرة كل ساعتين عنإرهاقمدى ل تقييمه وسّجل كذلك في سجل عمله
  ).٥-٢= أشد نعاس (وهو مبّين في الجزء األسفل من الشكل  ١٠٠

ساعة. ومما لوحظ أن درجة حرارته الداخلية كانت  ٢٤وتغّيرت درجة حرارة جسمه الداخلية في حدود درجة مئوية واحدة على مدار يوم طوله 
اح قبل االستيقاظ. وفي الواقع فإن جسمه كان يستعد في وقت مبّكر من أجل متطلبات الطاقة األكبر الالزمة تبدأ في االرتفاع في كل صب

لإلضطالع بمزيد من النشاط البدني. (اذا بدأت درجة حرارة الجسم ترتفع فقط بعد الشروع في مزيد من النشاط البدني، تزداد بشدة صعوبة 
  االستيقاظ في الصباح).

بعد مرور حوالي ساعتين إلى أربع ساعات بعد  إرهاقبأنه في أفضل حاالته في الصباح. ومال إلى الشعور بأقل  هذا الطاقملم يشعر عضو 
  ه).إرهاقيزداد باستمرار مع مرور ساعات اليوم. (ولم ُيطلب منه االستيقاظ كل ساعتين خالل الليل لتقييم  رهاقاالستيقاظ، ثم بدأ شعوره باإل

                                                                 
٢٥   Gander, P.H., Graeber , R.C., Foushee, H.C., Lauber, J.K., Connell, L.J. (1994), “Crew factors in flight operations ii: 

psychophysiological responses to short-haul air transport operations”. NASA Technical Memorandum #108856. Moffett Field: 
NASA Ames Research Center.  
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تؤثر ساعة الجسم البيولوجية في كل 
جانب من جوانب الوظائف البشرية مما 

دورات من مستوى األداء يسفر عن 
  المرتفع ومستوى األداء المنخفض.

لتعقب دورة ساعة الجسم البيولوجية  إيقاعي وغالبًا ما ُتستخدم درجة حرارة الجسم الداخلية كمؤشر
ألنها ثابتة نسبيًا وسهلة المراقبة. ومع ذلك ال يوجد إيقاع قابل للقياس يمكن اعتباره مؤشرًا مثاليًا 

تسّبب هي تم البيولوجية. وعلى سبيل المثال فالتغييرات في مستوى النشاط البدني لدورة ساعة الجس
أيضًا في تغييرات في درجة حرارة الجسم الداخلية، مما يفّسر مستويات الذروة واالنخفاض الصغيرة 

  .٥- ٢في درجة الحرارة الواردة في الشكل 

  المدى قصيرةرحالت إيقاعات الساعة البيولوجية لجسم طيار     ٥-٢الشكل رقم 

  
  تنظيم النوم: ساعة الجسم البيولوجية وعملية النوم االستتبابي  ٢-٣-٢

ي ساعة الجسم البيولوجية هي عملية واحدة من عمليتين رئيسيتين لتنظيم توقيت النوم ونوعيته (والعملية األخرى هي عملية النوم االستتباب
ي تعمل على تشكيله للتحكم تبمراكز المخ التي تحّفز اليقظة وال وصالتعة الجسم البيولوجية سالدى والتي يرد وصفها بتفصيل أكبر أدناه). و 

د بدورة النوم واليقظة. وهي تؤثر أيضًا على توقيت وكمية نوم حركات العينين السريعة. وفور وصول درجة حرارة الجسم الداخلية إلى أدنى ح
حركات العينين السريعة ويظل في ذلك الوضع لفترة أطول من أي وقت آخر في دورة ساعة لها، يتحرك المخ بسرعة أكبر لالنتقال إلى نوم 

لة نوم الجسم البيولوجية. ويوصف ذلك أحيانًا بإيقاع ساعة الجسم البيولوجية في الميل إلى نوم حركات العينين السريعة. ومن ثم، ففي أثناء لي
يعة في آخر دورات النوم الخالي من حركات العينين السريعة عند االقتراب من الصباح عادية، تحدث أطول فترات لنوم حركات العينين السر 

  ).٢- ٢(انظر الشكل 

 درجة الحرارة
 المئوية

 الشديد رهاقاإل

٣٥ 

٨٠ 

٣٩ 

٣٧ 

 الرحلة
 مدة النوم األولاليوم 

 البسيط رهاقاإل

 مدة المأمورية

 الرحلة
 اليوم الثالث

 الرحلة
 اليوم الثاني

٢٠ 

٤٠ 

٦٠ 
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تمارس ساعة الجسم البيولوجية تأثيرًا 
قويًا على النوم، وتخلق نوافذ يتم فيها 
تشجيع النوم ونوافذ يتم فيها معارضة 

  النوم.

هو رسم بياني يلخص العالقات بين النوم ودورة ساعة الجسم البيولوجية (يتم تتبعها هنا بواسطة إيقاع ساعة الجسم البيولوجية في  ٦- ٢الشكل 
لرحالت بضائع ليلية في أيام عطالتهم، أي عندما كانوا ينامون  اً طيار  ١٨تند الشكل على بيانات ُجمعت من درجة حرارة الجسم الداخلية). ويس

في الليل. وكانوا يرصدون باستمرار درجة الحرارة الداخلية ألجسامهم ويسجلون مالحظات يومية عن مدة نومهم ومدة مأمورياتهم. وقد تم 
خلية ألجسامهم (بمنحنى مستمر). وتمثل النقطة متوسط وقت أدنى درجة حرارة، والذي ُيستخدم كنقطة تبسيط متوسط إيقاع درجة الحرارة الدا

مرجعية لوصف اإليقاعات األخرى. ورغم أن هذه البيانات قد ُجمعت أثناء رحالت البضائع الليلية، إال أنه يمكن استخدامها كمثال تفسيري 
  ألي عمل فردي أثناء الليل.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٦العالقة بين النوم العادي في الليل ودورة ساعة الجسم البيولوجية    ٦-٢الشكل رقم 

  العالقات التالية: ٦-٢يبّين الشكل 
  ساعات تقريبًا من أدنى درجة حرارة داخلية للجسم. ٥يبدأ النوم عادة قبل 

  ساعات من أدنى درجة حرارة داخلية للجسم. ٣يبدأ االستيقاظ عادة بعد حوالي 

  تصل نزعة نوم حركات العينين السريعة إلى ذروتها بعد وصول درجة الحرارة للجسم
 الداخلية مباشرة إلى أدناها (المنحنى ذو الخط المتقطع).

  ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية، ترسل ساعة الجسم البيولوجية إشارة ومع بداية
ساعات  ٣متزايدة القوة إلى مراكز المخ التي تشّجع اليقظة، وأحيانًا ُتدعى بإشارة تنبيه ساعة الجسم البيولوجية. وبعد مضي نحو 

إشارة التنبيه البيولوجية قوية بما يكفي أن تجعل من  على االستيقاظ، يكون الضغط االستتبابي للنوم منخفضًا (انظر أدناه) وتكون
 . وُيشار إلى ذلك في بعض األحيان بساعة المنّبه الداخلي.البقاء نائماً النوم أو  الخلود إلىالصعب جدًا 

 جدًا الخلود  وتصل إشارة التنبيه البيولوجية إلى أقصى قوتها قبل الموعد المعتاد للذهاب إلى النوم بقليل. وهذا يجعل من الصعب
إلى النوم قبل ساعات قليلة من المعتاد، وُيعرف هذا الجزء من دورة ساعة الجسم البيولوجية بمنطقة المحافظة على االستيقاظ في 

  المساء.
  

                                                                 
٢٦   Figure provided by Prof. P. H. Gander, adapted from Gander P.H. et al (1998) Gregory, K.B., Connell, L.J., Graeber, R.C., Miller, 

D.L., and Rosekind, M.A., “Flight crew fatigue IV: overnight cargo operations”, Aviation, Space, and Environmental Medicine 69: B26-
B36.  
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منطقة الحفاظ 
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16:0008:0016:00 00:00



رهاقالمبادئ العلمية لمعالجة اإل —الفصل الثاني  2-21  

نافذة بطء ساعة الجسم البيولوجية التي
تحدث في حوالي وقت وصول درجة 
حرارة الجسم الداخلية اليومية إلى 

للوقت الذي يشعر فيه أدناها، مطابقة 
الناس بأكبر قدر من النعاس وتقل 
  قدرتهم على األداء إلى أدنى حد.

ويشكل الوقت في أثناء أقل درجة يومية لحرارة الجسم الداخلية جزءًا من دورة ساعة الجسم 
البيولوجية عندما يشعر الناس عمومًا بالنعاس الشديد وتقل قدرتهم بشكل كبير على أداء المهام 

  بعض األحيان بنافذة بطء الساعة البيولوجية. في هنية والبدنية. ويوصف ذلكالذ
االستتبابية. ويمكن  النوم والعملية الرئيسية الثانية التي تنظم توقيت النوم ونوعيته هي عملية

تلخيص ذلك بما يلي: تتزايد حاجة مخك إلى النوم عندما تكون يقظًا وأفضل طريقة للتخلص من 
  النوم. ويمكن تتبع العملية االستتبابية بواسطة كمية نوم الموجات البطيئة. هذا الضغط هو

  أثناء وقت اليقظة، يتزايد الضغط من أجل نوم الموجات البطيئة. وكلما طالت مدة يقظتك، كلما ازداد نوم الموجات البطيئة الذي
 .عند نومك التاليلسريعة ونوم حركات العينين السريعة ستنامه في الدورات القليلة األولى من النوم الخالي من حركات العينين ا

  وأثناء النوم، تقل كمية الموجات البطيئة في كل دورة الحقة من دورات النوم الخالي من حركات العينين السريعة ودورات نوم حركات
  اثناء فترة النوم.العينين السريعة. وبعبارة أخرى، يتم التخلص من الضغط للحصول على نوم الموجات البطيئة 

فنوم الموجات البطيئة يكثر دائمًا في الدورات األولى للنوم الخالي من  –لنوم يحظى باألولوية ليبدو أن التخلص من الضغط االستتبابي و 
  .حركات العينين السريعة ونوم حركات العينين السريعة، بصرف النظر عن زمن حدوث ذلك النوم في دورة ساعة الجسم البيولوجية

  ساعة، أال وهما: ٢٤تتفاعل ساعة الجسم البيولوجية وعملية النوم االستتبابي لكي يسفر هذا التفاعل عن وقتين لذروة النعاس في كل 
إلى  ٠٣:٠٠حوالي الساعة  من يصل النعاس إلى ذروته عندما يستيقظ الناس أثناء نافذة بطء الساعة البيولوجية، التي تحدث )١

 لدى معظم الناس الذين لديهم مواعيد عادية للنوم في الليل. ٠٥:٠٠الساعة 

حوالي الساعة من وتسمى في بعض األحيان نافذة قيلولة بعد الظهر ( –يزداد النعاس مرة أخرى في ساعات مبكرة من بعد الظهر  )٢
وم الليلي أو اضطرابه يجعالن من الصعب البقاء في حالة يقظة عندما لدى معظم الناس). وتقّلص الن ١٧:٠٠إلى الساعة  ١٥:٠٠

  تحل نافذة قيلولة بعد الظهر التالية.
لمفضلة ويختلف التوقيت الدقيق لذروتي النعاس لدى الناس الذين ينتمون إلى الفئة الصباحية (الذين تكون إيقاعاتهم البيولوجية وأوقات نومهم ا

من ينتمون إلى الفئة المسائية (الذين تكون إيقاعاتهم البيولوجية وأوقات نومهم المفضلة متأخرة عن المتوسط).  أبكر من المتوسط) عن توقيت
وفي سنوات المراهقة يصبح معظم الناس مسائيين. أما في عمر البلوغ فيصبح معظم الناس صباحيين. وهذا التغّير التدريجي صوب الفئة 

  عامًا.  ٦٠و ٢٠ء طواقم طيران تراوحت أعمارهم بين في دراسات عن أعضا موّثقالصباحية 
النوم (ذروة النعاس في الصباح  يتم تشجيعاالستتبابي وآثار ساعة الجسم البيولوجية "نوافذ" حاسمة عندما  النوم تعتبر توليفة آثار ضغطو 

خلي في فترة الضحى ومنطقة الحفاظ على اليقظة الباكر وذروة النعاس بعد الظهر) ومجرد "نوافذ" عندما تعارض النوم (توقيت المنبه الدا
  المسائية).

  

  كيفية قيام الضوء بالضبط الزمني لساعة الجسم البيولوجية  ٣-٣-٢

عليه أثناء تقوم الخاليا (الخاليا العصبية) الموجودة في ساعة الجسم البيولوجية بالتوليد التلقائي إلشارات كهربائية أسرع أثناء النهار مما هو 
ا الليل (وتوصف عادة "بقدح" أسرع أثناء النهار مما هو عليه أثناء الليل). ويؤدي التعّرض للضوء إلى الزيادة الفعالة في معدل قدح خالي

  :للضوء ساعة الجسم البيولوجية. وثمة ثالث نتائج محتملة، مرهونة بتوقيت تلقي دورة ساعة الجسم البيولوجية
 لجسم في تلك الدورة (المعروفة بالتقديم المرحلي).قّصر دورة ساعة اضوء الصباح يُ  )١

 الضوء في منتصف النهار ال يغّير طول دورة ساعة الجسم (بدون تغيير مرحلي).أو  )٢



رهاقنهج معالجة اإلدليل مراقبة   2-22 

يعمل الضوء في الصباح على تقصير 
ساعة الجسم البيولوجية ويقوم دورة 

الضوء في المساء بإطالة دورة ساعة 
  الجسم البيولوجية.

  طيل دورة ساعة الجسم في تلك الدورة (المعروف بالتأخر المرحلي).أو الضوء في المساء يُ  )٣
االستجابات المختلفة. ويمّثل الخط السميك في كل جدول االيقاع البيولوجي في يعرض رسمًا بيانيًا لكيفية احتمال حدوث هذه  ٧-٢الشكل 

  معدل القدح على خاليا ساعة الجسم البيولوجية.
 .في الجدول الموجود بيسار الصفحة، يقوم الضوء بتسريع الجزء المتصاعد من دورة ساعة الجسم، مما يؤدي إلى التقديم المرحلي 

 لصفحة، ال يتسبب الضوء في تغيير مرحلي.وفي الجدول الموجود بوسط ا 

  وفي الجدول الموجود على يمين الصفحة، يعمل الضوء على إبطاء الجزء الهابط من دورة ساعة الجسم، مما يؤدي إلى تأخر
  مرحلي.

  
  
  
  
 

  
  

  ٢٧تأثيرات الضوء على ساعة الجسم البيولوجية   ٧-٢الجدول 
  

دورة ساعة الجسم البيولوجية أكبر من التغييرات التي يحدثها الضوء الخافت، وللساعة يتسبب الضوء الساطع في إحداث تغييرات في 
  البيولوجية حساسية خاصة للضوء األزرق.

  وباختصار، فيما يلي شرح لما يحدث للفرد الذي تكّيف مع التوقيت المحلي تكّيفًا تامًا وينام بانتظام في الليل:
  في الصباح يسفر عن تقديم مرحلي في دورة ساعة الجسم.لجسم بعد هبوط درجة حرارة االتعّرض للضوء 

 .التعّرض للضوء في منتصف النهار يؤثر تأثيرًا طفيفًا على دورة ساعة الجسم 

 .التعّرض للضوء في المساء قبل هبوط درجة حرارة الجسم يتسبب في تأخير مرحلي في دورة ساعة الجسم 

وهذا يعني من الناحية النظرية أن الكمية الصحيحة من التعّرض للضوء في نفس الوقت من كل 
دورة ساعة الجسم البيولوجية البطيئة بالقدر الكافي من السرعة لتتزامن إلى حد ما صباح ستعّجل 

ومن ساعة).  ٢٤ساعة بالضبط (ولدى معظمنا دورة ساعة جسم فطرية أطول قليًال من  ٢٤مع 
الناس  ، إذ أن تعّرضالناحية العملية، فإن االنتظام مع دورة النهار والليل أكثر تعقيدًا من ذلك

كما أن  جدًا وخاصة للضوء الخارجي الساطع،للضوء في المجتمعات الصناعية الحديثة عشوائي 
جسم البيولوجية حساسة إلشارات زمنية أخرى صادرة عن البيئة، وعلى سبيل المثال يمكنها أن تتحرك أيضًا إلى الخلف أو إلى األمام ساعة ال

  في دوراتها حسب نوبات النشاط البدني.
  

                                                                 
٢٧   Figure provided by Prof. P. H. Gander, adapted from Meijer J.H., Schaap J., Watanabe K., Albus H. (1997), “Multiunit activity 

recordings in the suprachiasmatic nuclei: in vivo versus in vitro models”, Brain Res. 753:322-327.  
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ا لمعظم األنواع االحيائية، ألنها ساعة) سمة أساسية لفائدته ٢٤مواكبة دورة النهار/الليل (تشكل قدرة ساعة الجسم البيولوجية على الثبات في 
تجعل كل نوع إما صباحيًا أو مسائيًا حسب مقتضيات تعزيز بقائها. ولكن هذه السمة غير مناسبة لألفراد الذين يعملون على مدار الساعة 

  ألنها تجعل ساعة الجسم البيولوجية تقاوم التكّيف مع أي نمط بخالف النوم في الليل.
في خطوط العرض القصوى، حيث تحل بها فترات ظالم طويلة في موسم الشتاء، تتلقى ساعة الجسم البيولوجية  وفي المناطق التي تقع

في  رهاقساعة. وقد بحث عدد صغير من الدراسات تأثيرات ذلك على النوم واإل ٢٤للمساعدة في مواكبة دورة  بشأن الضوء معلومات أقل
نت أن الناس يذهبون للفراش ويصحون متأخرًا في أشهر الشتاء، وأنهم يجدون صعوبة أكبر المناطق التي تقع في خطوط العرض القصوى وبيّ 

ل في الخلود إلى النوم وقد ينامون مدة أطول إلى حد ما (رغم أن دراسات أخرى لم تجد أي اختالف في مدة النوم) بالمقارنة مع النوم في فص
  هي مستويات أكبر في أشهر الشتاء في هذه المناطق. رهاقمستويات اإل الصيف. ورغم أن النوم قد يكون أطول إلى حد ما، فإن

  

  العمل في النوبات  ٤-٣-٢

البشرية هو أنها نمط من المأموريات يتطلب من عضو الطاقم أن يظل يقظًا في وقت من دورة  اتعريف نوبة العمل من منظور الفسيولوجي
  الخاص. لو كان بإمكانه اختيار جدول عملهروض أن ينام فيها ساعة جسمه البيولوجية كان المف

نوم وكلما أزيح النوم بعيدًا عن الجزء المثالي من دورة ساعة الجسم البيولوجية ازدادت على األفراد صعوبة الحصول على القسط الكافي من ال
ن عادة في مأمورياتهم معظم الوقت المثالي تقّلص النوم). وعلى سبيل المثال األفراد الذين يعملون في الليل يقضو  حدوث (أي ازدياد احتمال

ثّبتة" على دورة النهار والليل وال تعكس اتجاهها لتحّفز للنوم حسب دورة ساعة الجسم البيولوجية. ويحدث ذلك ألن ساعة الجسم البيولوجية "مُ 
  النوم خالل النهار عندما يكون الفرد يقظًا وعامًال بالليل. 

لبضائع ل جوي يلّخص ما يحدث للساعة البيولوجية اليومية وما يحدث للنوم عندما كان أعضاء طاقم نقل رسمًا بياناً  ٨- ٢ويعرض الشكل 
متوسط إيقاع درجة حرارة أجسامهم  تم توضيح(انظر أعاله) يطيرون ليًال ويحاولون النوم صباحًا. ومرة ثانية فقد  ٦- ٢الموصوفين في الشكل 

  ).المتواصلالداخلية (المنحنى 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٨العالقات بين النوم بعد المأمورية الليلية ودورة ساعة الجسم البيولوجية.   ٨-٢الشكل 

                                                                 
٢٨   Figure provided by Prof. P.H. Gander.  
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ساعة الجسم البيولوجية غير قادرة على
التكّيف على الفور مع التغّير في جداول

النوبات العمل التي تحدث مع العمل في 
  ومع العمل الليلي.

، عندما كان أعضاء الطاقم هؤالء ينامون في الليل، فقد كان متوسط توقيت انخفاض حرارة األجسام إلى الخالية من المأمورياتيام األوفي 
، أي ٠٨:٠٨) انتقل هذا المتوسط إلى الساعة ٨-٢وعندما كانوا يعملون خالل الليل (الشكل ). ٦-٢(الشكل  ٠٥:٢٠الحد األدنى هو الساعة 

دقيقة بالنسبة لمتوسط انخفاض حرارة الجسم إلى الحد األدنى. وساعة الجسم البيولوجية لم تتكّيف كليًا مع المأمورية  ٤٨بتأخير ساعتين و
جزء مختلف من دورة ساعة الجسم  في عة. ونتيجة لذلك، اضطر أعضاء الطاقم إلى النومسا ١٢الليلية، التي كانت تتطلب نوبة مدتها حوالي 

  البيولوجية بعد المأمورية الليلية.
  وعلى النقيض من ذلك فعندما ناموا في الليل البيولوجية)، ناموا قرب الحد األدنى لدرجة الحرارة ٨-٢بعد المأمورية الليلية (الشكل .

 ساعات تقريبًا من انخفاض درجة الحرارة إلى أدناها. ٥ا قبل )، فقد نامو ٦- ٢(الشكل 

  استيقظ أعضاء الطاقم بعد ست ساعات تقريبًا بعد الحد األدنى لدرجة حرارة الجسم، وخالل ٨-٢بعد المأمورية الليلية (الشكل ،(
)، استيقظوا بعد مضي ٦-٢ل (الشكل خمس دقائق من التوقيت المتوقع لساعة المنبه الداخلي. وعلى العكس فعندما ناموا في اللي

 على الحد األدنى لدرجة الحرارة. تقريباً  ثالث ساعات

  ّا أيقظهم من مراحل النوم بعد المأمورية الليلية، ولكن تقييمهم الذاتي هو أنهم شعروا أنهم لم لم يتم استفسار أعضاء الطاقم عم
  النوم الصباحي. من تقّلص المراحليأخذوا قسطهم الكافي من الراحة بعد تلك 

ستباق وتترّتب أيضًا عن نوبات العمل في الصباح الباكر عواقب بالنسبة للنوم، حيث أن النوم في الليل كان مبتورًا. والذهاب للنوم مبّكرًا ال
ه) تمنع بداية النوم. أعال ٨-٢بداية مبّكرة في اليوم التالي ال تناسب معظم الناس حيث أن منطقة الحفاظ على اليقظة المسائية (انظر الشكل 

من النوم قبل النوبات الصباحية وذلك بالمقارنة مع نوبات  القدر األقلوثمة دراسات عديدة تبّين أن مراقبي الحركة الجوية يحصلون على 
  .النهاريةفترات بعد الظهر أو النوبات 

عمل في النوبات. وأنماط العمل والنوم المتغّيرة (إذا ظلت وباالضافة إلى الحصول على نوعية نوم أقل وأسوأ، ثمة عواقب أخرى ناجمة عن ال
ثابتة خالل أيام عديدة) تزّود ساعة الجسم البيولوجية بإشارات لتصويب عملها. وتتعارض االشارات الصادرة عن نمط العمل والنوم مع 

إلى تشويش الساعة  تلفة مع بعضها البعضمعلومات الضوء التي تتلقاها ساعة الجسم البيولوجية. ويؤدي تفاوت إيقاعات الجسم المخ
  وتعكر المزاج وتغّير في األداء. رهاقالبيولوجية. وقد يعاني الفرد جراء ذلك من اإل

  

  سرعة واتجاه تناوب نوبات العمل
عندما يتغير توقيت و يمكن تصنيف أنماط نوبات العمل وفقًا لسرعة (السرعة أو البطء) واتجاه (إلى األمام أو إلى الخلف) تناوب النوبات. 

 يمكن لساعة الجسم البيولوجية أن السريع) عندها ال التناوبفترات المأموريات تغّيرًا سريعًا من يوم إلى اليوم الذي يليه (المعروفة أيضًا بجدول 
الخالية يام األأن ساعة الفرد البيولوجية في في تتكّيف مع نمط العمل والراحة. وتتمثل ميزة ذلك 

تظل متسقة مع دورة النهار والليل العادية ولذا تقل أعراض تشويش الساعة  من المأموريات
يع أنه في بعض األحيان، مثلما يحدث في البيولوجية. أما التأثير السلبي لجداول التناوب السر 

النوبة الليلية، سيكون الفرد عامًال عندما يكون حافز ساعته البيولوجية الخاص بالنوم حافزًا مرتفعًا 
ويكون أداءه في أسوأ مستوى له. ويرّجح أن يؤدي جدول التناوب البطيء (مثًال أسبوع بنوبات في 

لن يكون الفرد متسقًا تمامًا مع دورة النهار  الخالية من المأمورياتيام األالساعة البيولوجية ولكن في الصباح الباكر) إلى بعض التكّيف لدى 
  والليل العادية ويتعين عليه أن يحاول إعادة التكيف مع الوضع الطبيعي. 

بعد التي قبلها، مثًال النوبة الصباحية ويمكن لجداول النوبات أن تتحرك إلى األمام أيضًا (كل نوبة متعاقبة أو مجموعة من النوبات تحدث 
تي قبلها، والنوبة النهارية ونوبة فترة بعد الظهر والنوبة الليلية) أو إلى الخلف (كل نوبة متعاقبة أو مجموعة من النوبات تبدأ أبكر من تلك ال

عن ساعة الجسم البيولوجية أنه من المتوقع أن يتم تفضيل  مثًال نوبة بعد الظهر والنوبة النهارية والنوبة الصباحية والنوبة الليلية). ومما نعرفه
تناوب نوبات العمل إلى األمام، حيث أن ساعة الجسم البيولوجية تعمل عادة ببطء طفيف مما ييّسر لألفراد الذهاب إلى الفراش متأخرًا 

جريت دراسة مختبرية دقيقة تفسير. وفي الواقع أُ والنهوض بشكل متأخر إلى حد ما. ومع ذلك ال يوجد قدر كبير من المعلومات تدعم هذا ال
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 أياختالف في كمية نوم وأداء األفراد في  بّينت عدم وجودمراقبة الحركة الجوية  عمل قارنت التناوب السريع إلى األمام وٕالى الخلف لجداول
تصل  رهاقنوبة الصباح الباكر وأن معدالت اإل. وأظهرت الدراسة أنه يمكن الحصول على أقل كمية من النوم قبل ٢٩جدول من هذه الجداول

  في نهاية النوبة الليلية، بصرف النظر عن وجهة تناوب نوبات العمل. أسوأ إلى أقصاها ومعدالت األداء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 
٢٩   Cruz, C., Boquet, A., Detwiler, C., and Nesthus, T.E. A Laboratory Comparison of Clockwise and Counter-Clockwise Rapidly 

Rotating Shift Schedules, Part II: Performance. 2002, Office of Aerospace Medicine, Federal Aviation Administration: Washington, 
DC. and Cruz, C., Detwiler, C., Nesthus, T.E. and Boquet, A. A Laboratory Comparison of Clockwise and Counter- Clockwise 

Rapidly Rotating Shift Schedules, Part I: Sleep. 2002, Office of Aerospace Medicine, Federal Aviation Administration: Washington, 
DC.  

  ٧األثر التشغيلي رقم 
 وضع جداول العمل

وُيعد أي شيء آخر بمثابة حل وسط. ومع ذلك  إن أفضل جدول عمل لجسم االنسان هو المأموريات النهارية بدون تقّلص النوم في الليل.
  فثمة مبادئ عامة لوضع جداول العمل قائمة على علم اإلرهاق والتي ينبغي مراعاتها عند تصميم جداول المأموريات:

 د يحدث ساعة الجسم البيولوجية ال تتكّيف تكّيفًا تامًا مع جداول العمل المتغيرة مثل تناوب نوبات العمل أو العمل الليلي. وق
 بعض التكّيف في جداول التناوب البطيء. وال يوجد اختالف جلي بين جداول تناوب النوبات إلى األمام أو إلى الخلف.

  وعندما تتداخل فترة المأمورية مع وقت النوم المعتاد للفرد، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقّلص النوم. وتشمل األمثلة
 ر والمأموريات التي تنتهي في وقت متأخر والعمل الليلي.المأموريات التي تبدأ في وقت مبكّ 

  كلما ازداد تداخل فترة المأمورية مع وقت النوم المعتاد للفرد، كلما قل النوم الذي من المرجح أن يحصل عليه الفرد. وأسوأ حالة
 يمكن أن تحدث له هو العمل خالل كامل مدة النوم المعتاد في الليل.

 ليلية أيضًا العمل في الوقت الذي تكون فيه ساعة الجسم البيولوجية في أسوأ حاالتها من ناحية اإلرهاق وتقتضي المأموريات ال
والمزاج المقّيم ذاتيًا، ويلزم بذل جهود إضافية للمحافظة على االنتباه واألداء. وُيعتبر االغفاء قبل فترة المأمورية الليلية أو 

 : االغفاء كوسيلة للتخفيف من اإلرهاق).٥ك أعاله في األثر التشغيلي رقم أثنائها استراتيجية مفيدة (لقد نوقش ذل
  تجبر المأمورية الليلية أيضًا الفرد على الذهاب إلى النوم متأخرًا عن المعتاد في دورة ساعة جسمه البيولوجية، وبذا فهو لديه

إلى تقّلص النوم بعد نوبة العمل الليلية. وبغية توفير وقت محدود للنوم قبل أن توقظه إشارة التنبيه البيولوجية. وقد يؤدي ذلك 
أطول فرصة ممكنة للنوم، ينبغي جدولة نوبات العمل الليلية لكي تنتهي في أبكر وقت ممكن ويتعين على األفراد الخلود إلى 

 النوم في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء مأموريتهم.
 ت القليلة قبل موعد النوم المعتاد. وهذا يجعل من الصعب جدًا الخلود تحدث منطقة الحفاظ على اليقظة المسائية في الساعا

إلى النوم قبل المعتاد، أي قبل الوقت المبّكر للمثول ألداء المأمورية. ولقد ُحدِّدت أوقات المثول للعمل المبّكرة كسبب من 
 أسباب تقّلص النوم في عمليات الطيران.

 تؤدي إلى تقّلص النوم، سيتراكم لدى األفراد نقص النوم وسيتفاقم ضعفهم المتصل  وخالل فترات المأموريات المتعاقبة التي
 باإلرهاق.

  ويحتاج األفراد، من أجل تعويض نقص النوم، إلى ليلتي نوم كاملتين ومتعاقبتين على األقل. وينبغي أن يكون تواتر فترات
  الراحة متصًال بمعدل تراكم نقص النوم.
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البيولوجية غير قادرة ساعة الجسم 
على التكّيف الفوري مع التغيرات في 

  المناطق الزمنية

  فرق التوقيت  ٥-٣-٢

ة الطيران عبر مناطق التوقيت يعّرض ساعة الجسم البيولوجية لتغييرات مفاجئة في دورة النهار والليل. ولما كانت الساعة البيولوجية حساس
مع مناطق التوقيت الجديدة. وأثناء فترة التكّيف،  المطافية فإنها ستتكّيف في نهاية جتماعللضوء وكذلك (بدرجة أقل) إلشارات التوقيت اإل

الهضم وتدهور أداء المهام الذهنية والبدنية  وعسرالرغبة في األكل والنوم في أوقات تتعارض مع الروتين المحلي  األعراض الشائعةتشمل 
  المزاج. وتقّلب

امل التي تؤثر في معدل التكّيف مع مناطق التوقيت الجديدة، وبّينت عددًا من العو  ركابولقد أجريت دراسات على مشاركين طاروا بوصفهم 
  ومن هذه العوامل ما يلي:

 .يقتضي التكّيف عادة وقتًا أطول عند عبور مناطق توقيت أكثر 

  .التكّيف بعد السفر في اتجاه الغرب أسرع (التأخر المرحلي) من السفر نحو الشرق (التقدم المرحلي) عبر نفس عدد مناطق التوقيت
ساعة. ومن السهل إطالة دورة  ٢٤معظم الناس لها دورة داخلية أطول قليًال من دى ولعل هذا ُيعزى إلى أن الساعة البيولوجية ل

 تكّيفها مع االنتقال باتجاه الغرب.

 ه المعاكس، وبعد الطيران في اتجاه الشرق عبر ست مناطق توقيت أو أكثر قد تتكّيف ساعة الجسم البيولوجية باالنتقال في االتجا
ست مناطق زمنية في اتجاه الشرق. وفي هذه الحالة ينتقل  عوضًا عنمنطقة زمنية في اتجاه الغرب مثًال  ١٨في حالة عبور 

بعض االيقاعات في اتجاه الشرق وينتقل بعضها اآلخر في اتجاه الغرب (ضبط التزامن بواسطة التجزئة) مما يجعل التكّيف بطيئًا 
 جدًا.

  ّالوظائف المختلفة بمعدالت متفاوتة حسب تفاوت قوة تأثرها بساعة الجسم البيولوجية. ومن ثم فقد يحدث  إيقاعات فويمكن أن تتكي
 مختلف وظائف الجسم مع بعضها البعض، فضًال عن عدم تزامنها مع دورة النهار والليل. إيقاعاتأثناء التكّيف اضطراب في 

 من االشارات الزمنية المحلية بما في ذلك تعرضهم لضوء  أكبر م البيولوجية لقدروتزداد سرعة التكّيف عندما تتعرض ساعة الجس
 النهار في الهواء الطلق ومزاولة التمارين الرياضية واألكل حسب التوقيت المحلي.

  النوم يعمل على زيادة مدة وشدة أعراض فرق التوقيت. مع نقص فيويبدو أن بدء الرحلة الجوية  
ونادرًا ما يحصل أعضاء طواقم الرحالت الجوية التي تعبر خطوط الطول على وقت كاف في جهة مقصدهم للتكّيف تكّيفًا تامًا مع التوقيت 

 الطولذلك يمكن أن تنجم عن األنماط المختلفة للرحالت العابرة لخطوط المحلي، حيث أنهم يتوقفون عادة ليوم أو يومين في تلك الجهة. ومع 
لكي تتكّيف الساعة البيولوجية  جداً  تأثيرات مختلفة. وعلى سبيل المثال، يبدو أن هناك وقت قليل

في الرحالت الجوية التي تغادر وتعود إلى المنطقة الزمنية المحلية لعضو الطاقم، مع يوم أو 
في مدينة المقصد. وكذلك، فإن طول تواتر الرحالت العابرة لخطوط الطول التي  يومين من التوقت

تشمل رحالت المغادرة إلى جهة المقصد ورحالت العودة بصورة متتالية يمكن أن تؤدي إلى اعتماد 
فترض أن ذلك يحدث عند . ويُ ٣٠ساعة االعتيادي مما يؤدي إلى اقترابها من فترتها الفطرية ٢٤ساعة الجسم البيولوجية لنمط خارج عن نمط 

ساعة، وبذلك لم تعد توجد أي إشارات للنهار والليل  ٢٤الجمع بين العبور المتكرر للمناطق الزمنية مع نمط النوم واليقظة الخارج عن نمط الــــ 
  ساعة لكي تعمل على تزامن ساعة الجسم البيولوجية. ٢٤مدتها 

دة المدى نادرًا ما يقضون وقتًا كافيًا في أي منطقة زمنية في جهات مقصدهم يكفي للتكّيف مع وحيث أن أعضاء طواقم الرحالت الجوية البعي
نومهم، فيحصلون  تقسيمالتي يتوقفون فيها. وغالبًا، ما يعمل أعضاء الطواقم على  المحطاتالتوقيت المحلي فإن ذلك يؤثر على نومهم في 

لدورة  على فترة نوم واحدة في الليلة المحلية وفترة أخرى مطابقة لليلة المحلية في المنطقة الزمنية في موطنهم، مما يتداخل مع الجزء المفضل
عامل اآلخر الذي يؤثر ساعة األولى في المنطقة الزمنية الجديدة). وال ٤٨ساعة و ٢٤ساعة الجسم البيولوجية الخاص بالنوم (على األقل لفترة 

موريات على النوم في مناطق التوقف، سيما بالنسبة ألطقم الطيران غير المعززة الذين ال تسنح لهم الفرصة للنوم أثناء الطيران، هو أن أيام مأ
                                                                 

٣٠   Gander, P.H., Gregory, K.B., Miller, D.L., Rosekind, M.R., Connell, L.J., and Graeber, R.C. (1998), “Flight crew fatigue V: 
long-haul air transport operations”, Aviation, Space, and Environmental Medicine, 69:B37-B48  
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  الرابعالمبدأ العلمي 
يمكن أن تسهم أعباء العمل في مستوى 

إرهاق الفرد. وقد تكشف أعباء العمل 
قد تتجاوز  القليلة النعاس الفسيولوجي بينما

  أعباء العمل الشديدة قدرات الفرد المرهق.

بالنسبة لكل حالة يتعين النظر 
من الحاالت التشغيلية في 

العوامل التي تسهم في أعباء 
  العمل وتبعاته.

أعباء العمل الشديدة 
والقليلة يمكن أن تسهم في

  اإلرهاق

التي رصدت أعضاء طواقم الرحالت الجوية البعيدة المدى ترتبط عادة بفترات مطّولة من اليقظة. وعلى سبيل المثال، بّينت إحدى الدراسات 
هو  ساعة (ومتوسط فترة المأمورية ٢٠,٦الطيران أثناء رحالت بعيدة المدى وغير معززة أن متوسط يوم المأمورية يقتضي البقاء يقظًا لمدة 

  . ٢٠ساعة) ٩,٨
يعملون أليام عديدة في الطيران  وثمة بعض األدلة التي تشير إلى أنه عند بقاء أعضاء الطاقم لوقت أطول في منطقة المقصد، مثًال عندما

البيولوجية في  أجسامهمالمحلي مع تغّيرات طفيفة في المناطق الزمنية قبل الطيران للعودة إلى موطنهم في رحلة بعيدة المدى، تبدأ ساعات 
إلى منطقة توقيت موطنهم،  . وقد يؤدي ذلك إلى تحسين النوم في مناطق التوقف. وكذلك، فعندما يعودون٣١التكّيف مع منطقة توقيت المقصد

  فقد يحتاجون إلى أيام إضافية إلعادة التكّيف مع التوقيت المحلي.

  لمبدأ العلمي الرابع: تأثير أعباء العملا  ٤- ٢

قّر بأنه سببًا محتمًال يصف أعباء العمل بالنشاط الذهني أو البدني ويُ  رهاقتعريف االيكاو لإل
العمل هو مفهوم معقد وال يوجد تعريف شامل أو وسيلة متفق  عبء. ومع ذلك فإن رهاقلإل

  أعباء العمل محددة عمومًا، أال وهي: عليها لقياسه. ولكن ثمة ثالثة جوانب من
طبيعة وكمية العمل الواجب إنجازه (بما في ذلك الوقت المنفق في المهمة وصعوبة  )١

 المهمة وتعقدها وشدة العمل).

القيود الزمنية (بما في ذلك ما اذا كان التوقيت تتحكم فيه متطلبات المهام أو  )٢
 العوامل الخارجية أو الفرد).

النوم  وسجلبقدرة أداء الفرد (مثل الخبرة ومستوى المهارات والجهد العوامل المتصلة  )٣
  ومرحلة الساعة البيولوجية).

يتعّين النظر في العوامل التي تسهم في أعباء العمل وعواقب أعباء العمل بشأن كل نوع من أنواع 
العمليات التي يتم تنظيمها. ومن المرجح أن تختلف اختالفًا كبيرًا في وضع تشغيلي واحد بالمقارنة مع 

بة لمراقبة الحركة الجوية الوضع التالي. ومثًال، فإن طبيعة أعباء العمل ستختلف اختالفًا كبيرًا بالنس
بالمقارنة مع برج المراقبة أو في  مراقبة المنطقةبالمقارنة مع أطقم الطيران، لكنها تختلف أيضًا في مركز 

  الرحالت القصيرة المدى بالمقارنة مع الرحالت الجوية البعيدة المدى.
بأن المستويات المتوسطة من  القائلويوجد في معظم أنواع العمليات الجوية قبول كبير إلى حد ما للمفهوم 

من أقل العوامل التي تسهم في ضعف األداء. وقد تفتقر أوضاع أعباء العمل إلى  قد تكونأعباء العمل 
ولوجي الكامن ومن ثم يؤدي إلى النعاس الفسي يكشفقد  األمر الذيالتحفيز مما يؤدي إلى الرتابة والملل 

تدهور األداء. وعوضًا عن أن تؤدي أعباء العمل القليلة إلى الملل فهي قد تسفر أيضًا عن جعل الشخص 
خص يبذل مزيدًا من الجهود إلنجاز أعماله مما يؤدي إلى زيادة أعباء أعماله. وكذلك فإن حاالت أعباء العمل الشديدة قد تتجاوز قدراته الش

، مما يسفر مرة أخرى عن سوء األداء. وقد تؤدي أعباء العمل الشديدة أيضًا إلى عواقب بالنسبة للنوم، وذلك نظرًا للوقت الالزم المرهق
  .المضنيةلالسترخاء بعد األعمال 

  

                                                                 
٣١   Gander, P., van den Berg, M., Mulrine, H., et al. (2013), “Circadian adaptation of airline pilots during extended duration 

operations between the USA and Asia”, Chronobiol Int, 30: 963-972  
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أعباء العمل الشديدة يمكن أن 
رًا للوقت الالزم تعّكر النوم نظ

لالسترخاء بعد األعمال 
  المضنية.

العالقة بين أعباء العمل 
واإلرهاق لم تكن موضع 

  أبحاث جيدة.

أو التفاعل المحتمل بين أعباء العمل  رهاقتأثير أعباء العمل على اإل تحّريولقد حاولت دراسات قليلة 
األخرى مثل الوقت المنفق في المهام ووقت اليقظة وفقدان النوم والتوقيت اليومي. ولقد  رهاقوأسباب اإل

قدمها مراقبو الحركة الجوية بعض األدلة على أن أعباء العمل  رهاقأظهرت دراسة ميدانية لمعدالت اإل
ا كانت أعباء العمل . وعندم٣٢رهاقالمقّيمة ذاتيًا والوقت المنفق في المهام تؤثر تأثيرًا تفاعليًا على اإل

ساعات.  ٤ثابتة نسبيًا بشأن فترات العمل المتواصلة حتى  رهاقمقّيمة ذاتيًا منخفضة تظل معدالت اإلال
بعد ساعتين من العمل المتواصل. ولقد ازداد وضوح آثار أعباء  رهاقومع ذلك فعندما كانت أعباء العمل شديدة حدثت زيادة سريعة في اإل

ساعة. وتؤثر أعباء العمل أيضًا  ١٢مراقبو الحركة الجوية يقظين لمدة ال تقل عن  العمل هذه بعد أن ظل
، إذ أنه يتأثر تأثيرًا أكبر عند المستويات المنخفضة والمرتفعة رهاقعلى تغّير التوقيت اليومي في معدالت اإل

لية فإن االستراحات أثناء ألعباء العمل مما هو األمر عليه بالنسبة للمستويات المتوسطة. ومن الناحية التشغي
  المنفق في المهام. الوقتفترة المأموريات هي وسيلة هامة للتقليل من تدهور األداء مع زيادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  
  

                                                                 
٣٢   Spencer, M.B., Rogers, A.S., Stone, B.M. (1997), “A review of the current scheme for the regulation of air traffic controllers 

hours (SCRATCOH)”, Farnborough, England: Defense Evaluation and Research Agency.  

  ٨األثر التشغيلي رقم 
 توفير استراحات أثناء فترة المأمورية

ور األداء مع زيادة الوقت المنفق في المهام نظرًا من الناحية التشغيلية ُتعد االستراحات أثناء فترة المأمورية وسيلة هامة للتقليل من تده
للتأثيرات الناجمة عن أعباء العمل الشديدة. وتختلف هذه االستراحات عن فترات االستراحة بين فترات المأموريات والمصممة للسماح 

  بالنوم وغير ذلك من أشكال التعافي، فضًال عن االستعداد لألعمال المقبلة.
العمل قبل االستراحة ومدة االستراحة على نوع المهام الجاري إنجازها. وعلى سبيل المثال، فقد تبّين أن أداء المهام ويعتمد طول وقت 

التي تقتضي انتباهًا ثابتًا، مثل رصد حدث غير شائع، قد تحّسن مع االستراحات القصيرة المتكررة. وكما هو الحال بالنسبة ألي عملية 
حالة المهمة التي يؤديها أحد األشخاص إلى شخص آخر، من المهم جدًا النظر في خطر التسليم ذاته. وفي جوية متواصلة، يتم فيها إ

  بعض الحاالت، قد ترتبط حاالت تسليم أقل تكرارًا (ربما رفق مستويات إشراف أعلى) بمستوى أقل من التعّرض الشامل للمخاطر.



 
 
 
 
 

3-1 

يهدف العلم عمومًا إلى بينما 
وضع مبادئ يمكن تطبيقها على 
نطاق واسع، فإن المعرفة غير 
العلمية المكتسبة من خالل 

الخبرات التشغيلية توّفر إدراكًا 
لسياق العمل ُيعد أساسيًا لوضع 
وتنفيذ لوائح صارمة لمعالجة 

  اإلرهاق.

  المعارف والخبرات التشغيلية  —الفصل الثالث 
  
  

المكتسبة من خالل  على المعارف والخبرات التشغيلية بل يتعين أيضًا أن تقوم كذلكالمبادئ العلمية و  مراعاةالفعالة  رهاقاإلتقتضي معالجة 
في تلك العمليات. وهذان المصدران من الخبرة مكمالن لبعضهما  رهاقمحددة عبر الزمن ومعالجة المخاطر المتصلة باإل جوية إجراء عمليات

  البعض.
نهج نظام معالجة  في أو لزاميالنهج اإلي ف رهاقوال تكفي الخبرة التشغيلية السابقة وحدها لمعالجة اإل

المبادئ العلمية وتقييم المخاطر والتخفيف من حدة  التدليل على مراعاة. ويتعين رهاقمخاطر اإل
نتائج الدراسات العلمية التي تقوم عليها المبادئ المنصوص عليها في  استقراءالمخاطر. ويجب 

مجال الطيران وضمن أنواع مختلفة  منت محددة الفصل الثاني وذلك من أجل استخدامها في قطاعا
، فضًال وسياق المؤسسات المعنيةمعرفة السياق التشغيلي  مراعاةمن العمليات. وهذا يعني أنه يجب 

العاملة وذلك إلى جانب العلوم عند تحديد وتطبيق نهج  العراقيل والحوافز الخاصة بالقوى عن فهم
  .رهاقمناسب لمعالجة اإل

أوسع  مؤسساتويمكن تصنيف العوامل الخاصة بالسياق إما بصلتها بسياق عمليات محدد أو بسياق 
نطاقًا. ومع ذلك فمما يقبل الجدل أن بعض العوامل تنتمي إلى الفئتين ومن الجلي أنه ثمة تفاعل بين 

  سياقين.. وفيما يلي مناقشة مستفيضة لهذين الرهاقالسياقين من حيث تأثيرهما على معالجة اإل
  

  السياق التشغيلي  ١- ٣

 . ويغطي السياق التشغيلي العوامل التي يواجهها الفردرهاقيمكن أن تؤثر الجوانب الخاصة بالظروف المحلية للبيئة والعمل على مستويات اإل
على أساس يومي، مثل الطقس والتأخر جراء حركة المرور وتعقد المجال الجوي وعدم انتظام العمليات الجوية والتفاعل مع مهنيي الطيران 

ويتعين على  الطيرانالسياق التشغيلي هو سياق محدد بشكل خاص بقطاع و اآلخرين داخل وخارج نوع عملياتهم وتناول المطالب التشغيلية. 
التي تشرف عليها الدول. وترد مناقشة  قطاع الطيرانمختلفة من  أجزاءفي  رهاقك العوامل الخاصة التي يمكن أن تؤثر على اإلالدول إدرا

  مستفيضة لقطاعات تشغيلية محددة في الجزء المطابق لذلك من أدلة التنفيذ.

  
  المؤسساتسياق   ٢- ٣

السائدة يمكن أن يوفر فهم الدول للسياق الذي يعمل ضمنه مقدم الخدمات إدراكًا للضغوط المفروضة على مقدم الخدمات ونوع الثقافة 
التي تعززها والمرجح من سلوك وعادات القوى العاملة. وتؤثر هذه العوامل على كيفية قدرة المؤسسة على تناول المسائل الخاصة  بالمؤسسة

سيختلف رهنًا بالخدمة المقدمة (مثل عمليات الطيران وخدمات الحركة  المؤسسات. ويتعين على الدول االقرار بأن تأثير سياق رهاقباإل
  الجوية).
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وفي مجال  رهاققائمة واضحة لعناصر السياق التي يتعين أن تستعرضها الدول كجزء من إعداد لوائح معالجة اإل ١- ٣يعرض الجدول 
  مراقبتها.

 تناولهاوقدرة مقدمي الخدمات على  رهاقعوامل السياق التي قد تؤثر على مستويات اإل   ١-٣الجدول 

  العامل

 وعلى سرية جهة االبالغ عن السالمة نظام االبالغ نزاهةالقدرة على المحافظة على   االطار القانوني
 رهاقالتبعات القانونية لالبالغ عن أنواع مختلفة من أخطار اإل 

 القرارات التشغيلية تقوم على ضرورات األعمال التجارية التي ال تراعي الحواجز الخاصة بالسالمة  التجاريةالضغوط 
 رهاقاندماج المؤسسات يجلب اتفاقات عمل مختلفة ومواقف مختلفة إزاء مسؤوليات معالجة اإل 
 االفالس وحراسة األصول 

 رهاقتجّنب تراكم اإلالقدرة على توفير فرص تعافي مناسبة ل  ترتيبات التوظيف
 ترتيبات كافية لتغطية التغّيب المرضي واألنواع األخرى من التغّيب 
 االستقرار المهني 
 (مثل استخدام المتعاقدين والتزامات وقيود التعاقد) ترتيبات التوظيف المتغّيرة 
  محددةالتشغيل الالعدد الكافي من الموظفين لتغطية متطلبات 

 العمر  بيانات الموظفين الشخصية
 الجنس 
 المستويات التعليمية 
 الخلفية الثقافية 
 المعايير الصحية 

قبول المسؤوليات المشتركة الخاصة 
 رهاقبمعالجة اإل 

 تصميم الجداول 
 رهاقإعداد سياسات معالجة اإل 
 رهاقالقدرة على اكتشاف األخطار وتقييم مخاطر اإل 
  بالسالمة إذا ارتؤوا أنهم قد يشكلون خطرًا على السالمةقدرة األشخاص التشغيلية على التخّلي عن مهامهم المتصلة 

 قياسية في جميع أقسام المؤسسة إجراءاتبشكل ثابت بواسطة استخدام  رهاقيعالج اإل  رهاقهيكل معالجة اإل 

 التضاريس  الموقع الجغرافي
 البعد 
 الطقس 
 والعودة منه الوقت المنفق في الذهاب إلى العمل 

الطيران أثناء  مستوى عزلة مهنيي
 فترة المأمورية

 "الضغوط (التجارية والشخصية) الخاصة بإكمال "المهمة 
  عدم توفر الدعم واالشراف على الفور دائماً  –االنفصال الجغرافي عن فريق الدعم 
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  العامل

 نوعية تسهيالت الراحة والسياسات الخاصة باستخدامها  ظروف العمل
 مستوى االقامة في محطات التوقف 
  العمل اآلليمستوى 
 مستوى السلطة والمسؤولية 
 توفر موظفي الدعم 
 ل البيئية (الضوضاء ودرجة الحرارة واإلضاءة)العوام 
 توفر الغذاء والماء 

 ةلزامياإلتواتر الحاجة إلى استخدام تمديد تقديري للحدود   العمليات غير المنتظمة
 تواتر االخالل بالجداول وٕاسناد مأموريات غير مجدولة 

 بالمطارات الجوية كثافة الحركة  العملأعباء 
 شدة المهام 

 استخدام أسلوب لغوي قياسي  التفاعل مع مهنيي الطيران اآلخرين
 الحاجة إلى التواصل بلغات عديدة 

الطيران الذين ال يتمتعون  مستويات أعباء العمل بالنسبة لمهنيي زيادة يمكن أن تؤدي متطلبات التشغيل المتشابهة إلى  مستويات الخبرة
 الخبرةأكثر مما هو عليه بالنسبة للمهنيين من ذوي بالخبرة 

  من ذوي الخبرة دعم العاملين غير الخبيرين واالشراف عليهم مما يؤدي إلى زيادة أعباء عملهم مهني الطيرانقد يتعين على 

 يةجتماعالفرص اإل  تأثيرات أسلوب العيش
 االختالفات الثقافية 

  

  مسؤوليات الجهات المعنية   ٣- ٣

االضطالع بهذه  سبل الفعالة االقرار بالمسؤولية المشتركة بين مقدم الخدمات والفرد، حتى مع احتمال اختالف رهاقتقتضي معالجة اإل
بمسؤولياتهم الخاصة . وتؤثر جوانب سياق المؤسسات على كيفية اضطالع األفراد رهاقالمسؤوليات وفقًا للنهج المستخدم في معالجة اإل

  لمسؤولية المشتركة.ل هوتنفيذ هحسن فهم مدى. ويتعين على مقدم الخدمات أن يكون قادرًا على أن يبّين للدولة رهاقبمعالجة اإل

  ة عن توفير ما يلي:الدولة مسؤول

  هم المتصل بالمخاطر من إرهاقويضمن أن مقدمي الخدمات يعالجون  رهاقمعالجة مناسبة لإل توفيرإطار تنظيمي يمكن بواسطته
  أجل تحقيق مستوى مقبوًال من أداء السالمة.

  مقدم الخدمات مسؤول عن توفير ما يلي:
 ؛رهاقالموارد المناسبة لمعالجة اإل 

 ؛رهاقبيئة عمل تركز تركيزًا مناسبًا على الضوابط و/أو عمليات التخفيف بشأن المخاطر المتصلة باإل 

 ؛رهاقآليات إبالغ حازمة بشأن اإل 
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  أثناء المأموريات،  رهاق، وجداول يمكن بواسطتها الحفاظ على مستوى مقبول من اإلرهاقبالغات اإللالدليل على استجابات مناسبة
 فضًال عن توفير فرص مناسبة للراحة والنوم؛

 هم.رهاقبالمؤسسات وكيفية تحسين معالجة األفراد إل رهاقتوفير التدريب لجميع المؤسسات المعنية بشأن كيفية عمل نهج معالجة اإل 

  األفراد مسؤولون عما يلي:
  من أجل الحصول على النوم الكافي؛ الخالية من العملاالستفادة المثلى من الفترات 

 لياقة تامة ألداء المأموريات؛ في المجيء إلى العمل وهم 

 هم الخاصة؛إرهاقمستويات  معالجة 

 ؛رهاقاالبالغ عن مشاكل اإل 

 .(مثًال السلطة التقديرية لقائدة الطائرة) االستخدام المسؤول لسلطة الفرد  
  

  رهاقاالبالغ عن اإل  ١-٣-٣

على كجزء من دورهم المهني و  رهاقإذا كان األفراد سيعتبرون تحديد أخطار اإل على مايتسم السياق التشغيلي وسياق المؤسسات بـتأثير خاص 
. ولذلك يجب على مقدم الخدمات وضع إجراءات خاصة باالبالغ. وبالنسبة للدولة، رهاقما إذا كانوا على استعداد لالبالغ عن أخطار اإل

  . رهاقيمكن أن توفر معرفة السياق التشغيلي وسياق المؤسسات معلومات عن مدى تصدي مقدم الخدمات ألخطار اإل
بدون خشية  رهاقمّكن العاملين التشغيليين من إثارة المسائل المشروعة بشأن اإلقدم الخدمات أن تُ ويجب على إجراءات االبالغ الخاصة بم

إذا كانت الناس ال ترغب  رهاقالمالحقة أو العقاب من داخل المؤسسة أو خارجها على حد سواء. ويصعب اكتشاف المشكالت المرتبطة باإل
  أو غير قادرة على االبالغ عنها.

  :رهاقيلي من أجل تشجيع التزام الموظفين المستمر باالبالغ عن أخطار اإل بمادم الخدمات أن يقوم يتعين على مقو 
 ؛رهاقتوفير إجراءات واضحة لالبالغ عن أخطار اإل 

 ؛رهاقتحديد توقعات واضحة بالنسبة لألفراد من أجل االبالغ عن أخطار اإل 

 إجراء بشأن ما يجب القيام به عندما يشعر الفرد بأنه مرهق جدًا بشكل يمنعه من أداء المهام ذات األهمية الحاسمة بالنسبة  وضع
 للسالمة أداء مقبول المستوى؛

 ؛رهاقتحديد التأثيرات التي يتعرض لها األفراد نتيجة تقديم بالغ عن خطر اإل 

 بما في ذلك االقرار باستالم البالغات وتقديم تعليقاتها في هذا الشأن إلى رهاقاإل تحديد كيفية استجابة المؤسسة لبالغات أخطار ،
 األفراد الذين قدموا هذه البالغات؛

 سياسة المقررة؛وفقًا لل رهاقاتخاذ اإلجراءات المناسبة استجابة لبالغات اإل 

  ؛ُمقدِّم البالغالمحافظة على نزاهة نظام االبالغ بشأن السالمة وسرية 

 المحددة. رهاقيم تعليقات بشأن التغييرات المتخذة استجابة ألخطار اإلتقد  
  
  الموجز  ٤- ٣

واالشراف عليها. وتقتضي هذه العناصر غالبًا وسائل  رهاقعند وضع لوائح معالجة اإل مراعاتهايحدد هذا الفصل عناصر السياق الواجب 
التحقق من هذه األمور ضمن نهج  السبل التي يمكن بواسطتها للدول تحقق مختلفة عن مجرد التحقق من االمتثال. وترد في الفصول التالية

  .رهاقوضمن نظام معالجة مخاطر اإل إلزامي
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   لزاميالنهج اإل  —الفصل الرابع 
  
  

 إلزامية. ويشترط هذا النهج على الدولة أن تحدد بشكل إلزامي، عن وضع حدود ومتطلبات رهاقلمعالجة اإل لزاميالدولة مسؤولة، في النهج اإل
فترات العمل القصوى والفترات الدنيا بدون عمل وغيرها من العناصر المتصلة بالمخاطر المرتبطة بنوع معين من العمل (مثل تقليص 

ية). وتضمن الدولة، من خالل ممارساتها الرقابية، المأموريات الليلية المتعاقبة وزيادة الضوابط مع تزايد عدد حاالت عبور المناطق الزمن
ضمن القيود الخاصة بالحدود  القائمةوذلك باستخدام إجراءات نظام إدارة السالمة  معالجة مقبولةهم إرهاقمقدمي الخدمات لمخاطر  معالجة

  مقبول في الحاالت العادية وغير العادية.الألداء ة، مما يعني وجوب توفر انتباه كاف لدى العاملين التشغيليين من أجل الزاميوالمتطلبات اإل
  في إطار العناوين التالية: رهاقلمعالجة اإل لزاميويتناول هذا الفصل رقابة النهج اإل

 ة؛إلزاميوضع حدود ومتطلبات  )١

 إعداد لوائح خاصة بالتغييرات؛ )٢

 ؛رهاقاإلًا إزاء معالجة إلزاميرقابة تنظيمية لمقدمي الخدمات الذين يستخدمون نهجًا  )٣

  .الوطنيبرنامج السالمة  إعتبارات )٤

  
  ة والمتطلبات المرتبطة بذلكلزامياإلحدود الوضع   ١- ٤

بذلك بالنسبة لمجموعة معينة من مهنيين الطيران، تراعي الدولة بالضرورة تنّوع أنواع العمل المرتبطة ة والمتطلبات لزاميعند وضع الحدود اإل
سياقها القانوني  أن تراعيوالسياق التشغيلي والظروف السائدة في مناطقهم (مثل المناخ والجغرافيا والبنية التحتية). ويتعين على الدولة أيضًا 

در الذي قد يؤثر على قدرة أولئك المهنيين على المحافظة على مستوى مناسبًا من االنتباه عند أداء السياسي بالق -  يجتماعواالقتصادي واإل
ة للدول األخرى، فمن المهم أن تضع الدول لزاميالحدود والمتطلبات اإل إستعراضوبينما يجوز للدول اختيار  .مأمورياتهم المتصلة بالسالمة

  وسياق قطاع طيرانها. إحتياجات ة تتناول على وجه التحديدإلزاميحدودًا 
. ومع ذلك، من المرجح أن للجميعويمكن للدولة اتباع نهج تنظيم معظم الظروف التشغيلية الصعبة وتعريف الحدود التقييدية للغاية بالنسبة 

. ويمكن رهاققل من مخاطر اإلالتي تتسم بقدر أ الجوية وعن أعباء فيما يتعلق بالموارد في تلك العمليات ضروريةيسفر ذلك عن تكاليف غير 
، إلى رهاقحسب التغيير" غير المرغوب أو، أن تؤدي في حالة توفير لوائح خاصة بنظام معالجة مخاطر اإل أن تؤدي أيضًا إلى "التنظيم

ج القائمة على هُ لق بالنُ عندما ال يملك المشّغل الجوي (أو الدولة) الموارد أو الخبرات الضرورية فيما يتع رهاقتطبيق نظام معالجة مخاطر اإل
  ة البالغة التسامح مستوى مقبوًال من أداء السالمة.لزاميالمخاطر. وعوضًا عن ذلك، فقد ال توفر الحدود والمتطلبات اإل

ت عمل. وتحد اتفاقاال الخالية منفترات الالمسائل الخاصة بالسالمة ليست الحافز الوحيد لتقليص فترات العمل وتحديد الحد األدنى من 
. ولذلك يتعين تقييم جميع الحدود المعّرفة رهاقية أيضًا من فترات العمل وقد تؤثر بدون قصد على معالجة اإلجتماعالصناعة والتشريعات اإل

إسهامها في النتائج الخاصة بالسالمة. ويتيح ذلك للدول تقييم المدى الذي يتعين فيه  من حيثالمختلفة وذلك  اإلجراءاتمن خالل هذه 
  .رهاقة الحالية من أجل ضمان توفيرها إلجراءات تخفيف شاملة خاصة باإللزاميحدودها اإل راضإستع

على السالمة. ويتعين على الدول تحديد مدى إدراج الحدود المعّرفة من خالل اتفاقات الصناعة والتشريعات  رهاقترّكز لوائح معالجة اإلو 
  التركيز على الحدود الجاري تعريفها. تنال من، لكي ال رهاقاإل ية، إن وجدت، في لوائحها الخاصة بمعالجةجتماعاإل
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من الحدود والمتطلبات الخاصة بقطاع معين من العاملين التشغيليين في إعداد تقييم للتأثيرات  إلرشاد اختيار مجموعةوتتمثل إحدى السبل 
  ن الدولة القيام بما يلي:صنع قرار بالنسبة للسالمة. ويقتضي ذلك مل إجراءات موضوعيةالناجمة عن دعم 

 تحديد أهميتها بالنسبة للسالمة؛ 

 المرتبطة بذلك؛ المخاطرالعامة المرتبطة بذلك القطاع من العاملين التشغيليين وتقييم  رهاقتعريف أخطار اإل 

 لمخاطر؛التي تتصدى على أفضل وجه ألشد ا الخالية من العملمن فترات العمل القصوى والفترات الدنيا  اقتراح مجموعة 

 ة.لزاميوضع أي متطلبات إضافية ضرورية لدعم الحدود اإل  
  

  تحديد األهمية فيما يتعلق بالسالمة  ١-١-٤

من  رهاقتدهور أدائهم المتصل باإليحدد الدور الذي يضطلع به مختلف العاملين التشغيليين بسلسلة سالمة الطيران المدى الذي قد ينال فيه 
ومع مجمل سالمة منظومة الطيران. ومع ذلك، فال تتسم جميع المهام التي يقوم بها العاملون التشغيليون بنفس األهمية فيما يتعلق بالسالمة. 

  .رهاقذلك يتعين مالحظة أن االضطالع بمأموريات غير متصلة بالسالمة يسهم أيضًا في اإل
  

  
، وذلك من ومن المهم تحديد ماهية األنشطة التي تضطلع بها المجموعات المختلفة من مهنيي الطيران ذات التأثير األكبر على نتائج السالمة

  .بالدولةأجل وضع حدود ومتطلبات تتناول المجاالت ذات المخاطر الشديدة بينما تتيح تنمية إيجابية لقطاع الطيران 
  

  رهاقتقييم مخاطر اإل  ٢-١-٤

لسالمة با فيما يتعلقمن العواقب (انظر األهمية  توليفةإن مجمل المخاطر التي تتعرض لها مجموعة معينة من العاملين التشغيليين هو 
 رهاقكن إعداد قائمة بأخطار اإلبالنسبة لجميع المهام التي يضطلع بها هؤالء العاملون. ويم رهاقباإلأعاله) واحتمال حدوث أخطار متصلة 

العامة والبدائل الخاصة بالتخفيف المرتبطة بسياق تشغيلي معّين وذلك على أساس مراعاة المبادئ العلمية ونتائج األبحاث ذات الصلة 
  .التي ُأجريت أثناء التشغيلالدراسات  فيهاالمستقاة من الدراسات، بما 

ًال ة، فال توجد دراسة واحدة تقدم حًال كاملزاميمن الحدود اإل ألبحاث أساسًا هامًا لوضع مجموعةنتائج اومع ذلك، بينما يوّفر النظر الدقيق في 
  طبَّق فيه.تُ يكون بالضرورة أفضل حل مناسب في السياق المحدد الذي س

يجب عليها وضع حدود واضحة ومصممة للمحافظة على مستوى مقبول من أداء السالمة في معظم  ذات الصلةتراعي الدولة المخاطر ٕاذ و 
المرتبطة بالطيارين في العمليات القصيرة  رهاقمجمل قطاع الطيران. وعلى سبيل المثال، فقد تشير األبحاث الخاصة بأخطار اإلبالحاالت 

 أمثلة

نقل أفراد الطاقم غير العاملين من مكان إلى آخر، حسبما يقتضيه مقدم الخدمات، هي مهمة قد تؤثر على اإلرهاق ولكنها  )١
 غير متصلة اتصاًال مباشرًا بسالمة التشغيل.

اشرًا تقييم اإلجراءات في جهاز محاكاة قد يؤثر على اإلرهاق ولكن ما لم تتبعه فترة مأمورية، فهو غير متصل إتصاًال مب )٢
 بالسالمة التشغيلية.
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المتكررة وأعباء العمل الشديدة المرتبطة بمحطات و مثل بدايات العمل المبّكرة  قرهامتصلة باإل شائعةالمدى في منطقة معينة إلى أخطار 
  التوقف المتعددة.

شترط في مقدمي الخدمات سع نطاقًا من ذلك التقييم الذي ي، بطبيعته الجوهرية، أو الشديدة رهاقويتعين اإلشارة إلى أن هذا التقييم لمخاطر اإل
الذي يقوم به  رهاق. ويرد في الفصل الخامس مزيد من المعلومات بشأن تقييم مخاطر اإلرهاقطر اإلتقييم مخاطرهم ضمن نظام معالجة مخا

  مقدم الخدمات.
مقدمي الخدمات وذلك من أجل تقييم خيارات التخفيف المعّرفة  العديد منالحدود القائمة وممارسات العمل التي يستخدمها  إستعراضويمكن 

  :التاليةعناصر الادئ العلمية والمعرفة التشغيلية. وقد تتصل المعرفة التشغيلية بنتيجة األبحاث ذات الصلة والمب
 مرجح حدوثها في نفس اليوم.الللعرقلة  للتصدي سياسات جدولة إضافية 

 التخفيف المستخدمة للتصدي لظروف الطقس الموسمية. تدابير 

 في أنماط العمل. رهاقاإلتبعث على األنواع المعروفة التي  توليفةالتخفيف المستخدمة لمعالجة  تدابير 

 .الممارسات الخاصة بتخصيص مأموريات غير مجدولة  
أشياء مثل مستوى الدعم المتوفر من خالل التكنولوجيا الموثوقة. ويؤدي الواقع التشغيلي  الحمايةالتخفيف و  تدابير وتشمل األشكال األخرى من

  المتصلة بأعباء العمل. رهاقالتخفيف المالئمة ألخطار اإل تدابيرما عند تحديد من يوم إلى آخر لبيئة تشغيل معينة دورًا هامًا، سي
  

  
  

  تغطيه تدابير التخفيف هذه. يمكن فيه وعندها يتعين تقييم الحدود والمتطلبات القائمة من أجل تحديد المدى الذي
  

  تعريف الحدود  ٣-١-٤

  تقوم بما يلي: العلمية. وعمومًا، يعني ذلك أن ة بناء على المبادئلزاميمتطلباتها وحدودها اإليجب على الدول أن تضع 
 توفير فرص نوم مناسبة قبل فترات المأموريات؛ 

 مدة فترات العمل وتعريف الحد األدنى للفترات بدون عمل من أجل إتاحة الفرصة لالنتعاش المناسب؛ الحد من 

 ؛رهاققبة ومجموع فترات العمل خالل فترات زمنية واضحة، وذلك من أجل منع تراكم اإلفترات العمل المتعا الحد من 

  ؛اليوممراعاة اآلثار الناجمة عن بدء المأموريات في أوقات مختلفة من 

 مراعاة عدد ووجهة تغّيرات المنطقة الزمنية التي يتعرض لها الطاقم (عند االقتضاء)؛ 

 ضمن نوافذ بطء الساعة البيولوجية؛ مراعاة تأثير االضطالع بالمأموريات 

 أمثلة

قد توصي الدولة بتعديل الحدود الخاصة بزمن الطيران في عمليات جوية خاصة بطيار واحد إذا كان الطيار اآللي غير  )١
 عامل.

لم تتوفر التكنولوجيا التي يستخدمها المراقب الجوي عادة قد توصي الدولة بتعديل الحدود الخاصة بوقت التواجد بالعمل إذا  )٢
 لتنفيذ مهامه، مثل أدوات اكتشاف تعارض قصير األجل.
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 مراعاة ما إذا كان يتم تنفيذ المأمورية بواسطة بشخص تشغيلي واحد أو بواسطة فريق تشغيلي؛ 

 مراعاة اآلثار الناجمة عن أعباء العمل أثناء فترة العمل؛ 

  للخدمةوضع االستعداد (مثل  المجدولةتجّنب الفترات الممتدة لليقظة عند إسناد المأموريات غير.( 

ا. ولذا فإن تعريف الحدود القائمة على المعرفة والمبادئ العلمية هو أكثر من مجرد تعريف فترة مأمورية العمل القصوى وفترة الراحة الدني
كل حد  ة "مجموعة من الحدود" المتكاملة، حيث يتغيرلزاميوعوضًا عن ذلك فقد وضعت الدول التي عّدلت مؤخرًا لوائحها الخاصة بالحدود اإل

  وفقًا لما يلي:
الظروف المختلفة، مثل عدد أعضاء طاقم القيادة وعدد المناطق الزمنية المعبورة وعدد القطاعات ضمن فترة مأمورية الطيران ووقت   )أ 

 بداية المأمورية.... الخ.

داية حدود المأمورية أثناء ة األخرى والحدود الدنيا األخرى، مثل أطول رحلة جوية مسموح بها ويمكن السماح ببلزاميالحدود اإل  )ب 
  ساعات الراحة. [*] ساعات راحة و/أو يتبعها أقل قدر ممكن من[*] ساعات الليل فقط عندما تسبقها 

وعلى سبيل المثال، ففي حالة طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب، تعرِّف الكثير من لوائح الدول الحد األقصى لمأموريات الطيران التي 
د قطاعات الطيران، وعدد أطقم القيادة ووقت بداية فترة مأمورية الطيران وما إذا عضو الطاقم قد تأقلم مع المنطقة الزمنية في تختلف وفقًا لعد

ة الخاصة بأطقم القيادة وأطقم لزامي(ج) المعايير التي قد يتعين مراعاتها عند وضع الحدود اإل المرفقوترد في وقت فترة الرحلة الجوية. 
  مقصورة الركاب. 

مبّكر وفترات في وقت وعدد فترات المأموريات التي تبدأ بشكل متعاقب و  وية، فقد تختلف الحدود وفقًا لمددوفيما يتعلق بمراقبي الحركة الج
ات الخالية من المأموريات ضمن فترة زمنية معينة. أثناء الفتر  وضع االستعداد للخدمةالمأموريات الليلية المتعاقبة فضًال عن عدد مأموريات 

  ة الخاصة بمراقبي الحركة الجوية.لزاميوضع الحدود اإل عند(د) المعايير التي قد يتعين مراعاتها  المرفقوترد في 
ر النسبية للمخططات المختلفة ة تمرينًا مفيدًا للنظر في المخاطلزاميفي عملية إعداد الحدود اإل رياضيوقد يكون تطبيق النموذج البيولوجي ال

من أجل تعيين  الرياضيالمحتملة في إطار مجموعة القواعد المقترحة. وال يجب على الدول أن تعتمد فقط على نتائج النموذج البيولوجي 
(ح) بشأن  لمرفقاالحدود بل يتعين عليها مراعاة األخطار والمخاطر المحددة ضمن سياقها التشغيلي واالقليمي. وترد تفاصيل أكبر في 

  .الرياضيةالنماذج البيولوجية 
ة، فسيقتضي إعدادها في جميع الحاالت مراعاة لزاميمختلفة من العاملين التشغيليين مجموعات مختلفة من الحدود اإل فئاتبينما ستقتضي و 

  االت التالية:، وكذلك ينبغي عند االقتضاء مراعاة السبل المناسبة لتناول المجأهميتها من الناحية التشغيلية
 االستراحات التي تؤخذ أثناء فترات المأموريات؛ 

 استقرار أنماط العمل؛ 

  اليوم)؛ في نفسحاالت العرقلة التشغيلية  بمعالجةإسناد المأموريات غير المجدولة (بما في ذلك تلك المرتبطة 

 قيمة التعافي المرتبطة بالفترات الخالية من العمل؛ 

 الفسيولوجية األخرى. حتياجاتتلبية اإل  
  وفيما يلي مناقشة مستفيضة لهذه األمور.
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  االستراحات أثناء فترات المأموريات

  تهدف االستراحات المأخوذة أثناء فترات المأموريات، ضمن فروع العمل المختلفة، إلى تحقيق أغراض تعافي مختلفة:
 االستراحات الخاصة بالحد من فترة اليقظة المتواصلة؛ 

  االستراحات الخاصة بتوفير االنتعاش من فترات أعباء العمل الشديدة التي تشمل احتمال كبير إلحداث تدهور في األداء متصل
  الناجم عن أعباء العمل. رهاقباإل

و أطقم مقصورة الطائرة، فترة اليقظة المتواصلة ال تقتصر على أطقم القيادة أالحد من بة، فإن االستراحات الخاصة لزاميوفيما يتعلق بالحدود اإل
بتعريف الحدود المأموريات أثناء العمليات الجوية). وعندما تقوم الدولة  تقسيممع أنها غالبًا مرتبطة بهذه األطقم (مثل النوم أثناء الطيران أو 

  والمتطلبات المرتبطة بهذه االستراحات، يتعين عليها مراعاة ما يلي:
  ٕجمالي طول فترة المأمورية؛العالقة بين مدة هذه االستراحات وا 

  ؛من أجل التعويض األمثل للنومالبيولوجية  جسم العاملتوقيت االستراحة حسب صلتها بإيقاع ساعة 

 مالءمة تسهيالت النوم المتوفرة؛ 

  ؛بالغفواتالحاجة إلى سن بروتوكوالت خاصة 

بمراقبي الحركة الجوية (مثل االستراحات بين إن اقتضاء استراحات محددة لتوفير االنتعاش من فترات أعباء العمل الشديدة مرتبطة عمومًا 
يها العمل ضمن فترة المأمورية). وعند قيام الدولة بتعيين الحدود والمتطلبات المرتبطة بهذا النمط من االستراحة، يتعين علالتواجد بفترات وقت 

  مراعاة ما يلي:
  تنفيذ المهمة وصعوبة المهمة وتعّقدها وشدة األعمال). المنفق في زمنالطبيعة ومقدار العمل الواجب تنفيذه (بما في ذلك  

وهذه الحدود صعبة على وجه الخصوص بالنسبة لقطاع الطيران بأسره حيث توجد الكثير من العوامل الفردية التي قد تؤثر أيضًا على أعباء 
  مثل ما يلي: ،لعملا

 القيود الزمنية (بما فيها ما اذا كان التوقيت محكومًا بمتطلبات المهام أو العوامل الخارجية أو الفرد)؛ 

 مرحلة الساعة البيولوجية).و النوم  سجلأداء الفرد (مثل الخبرة ومستوى المهارات والمجهود و  العوامل المتصلة بقدرات  
  ح جهات تقديم الخدمات استراحاتها الخاصة لتوفير االنتعاش من فترات أعباء العمل الشديدة.الدول أن تقتر  تشترطولذلك، فقد 

  

  استقرار أنماط العمل

  . وذلك مثل التغّيرات السريعة بين فترات العمل أثناء النهار وأثناء الليل.رهاقالتغّيرات ضمن أنماط عمل العاملين التشغيليين قد تؤثر على اإل
مقدمي الخدمات بيان إدارتهم للتغييرات المدخلة على أنماط العمل واألوقات غير  علىبموجبها  تشترطوينبغي أن تراعي الدول الكيفية التي 

  المنتظمة لبداية ونهاية فترات المأموريات وخاصة عندما تخل بنوافذ بطء الساعة البيولوجية أو تداخل مع هذه النوافذ.
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يصعب في هذا المجال للغاية توفر  –مالحظة 
تفاصيل معينة من أجل اعداد اللوائح. ويجب على 
الدول تقييم الُنُهج المختلفة باالشتراك مع المبادئ 
العلمية (الفصل الثاني) والسياق التشغيلي (الفصل 

الثالث) عند وضع األحكام المتصلة بالمأموريات غير 
  المجدولة.

  غير المجدولةإسناد المأموريات 

تشغيلية غير متوقعة ُتدار عادة بواسطة ُنُهج مختلفة، مثل  إحتياجاتة، من أجل تلبية لزاميإسناد المأموريات غير المجدولة، ضمن الحدود اإل
" في هذا الجزء ارةرهن االشواالحتياط وتغييرات الجداول في الدقائق األخيرة. وسُيستخدم مصطلح " للخدمةاالستعداد وضع و  رهن االشارةفترات 

  من أجل تغطية جميع هذه الُنُهج.
والتحديات المحددة المرتبطة بالمأموريات غير المجدولة متصلة بعدم إمكانية التنبؤ 

مأموريات غير مجدولة. وقد يستحيل في كثير من ب تكليف الموظفبها واحتمال 
تنفيذ مأمورية غير مجدولة. ولذلك لالموظف  استدعاءالحاالت التحكم في احتمال 

ات غير المجدولة إلى ضمان استراحة ينبغي أن تهدف متطلبات إسناد المأموري
الموظف التشغيلي استراحة مناسبة لكي يضطلع بالمأموريات غير المجدولة. وقد 
تشمل هذه المتطلبات حدودًا تعّرفها الدولة ومتطلبات مرتبطة بها أو مجرد اشتراط 

  إعداد إجراءات من جانب مقدم الخدمات.
يمكن االسترشاد بالعناصر التالية من وبصرف النظر عن النهج الذي تتبعه الدولة، 

  اللوائح: إعداد هذهأجل 
 الحاجة إلى فرص نوم محمية قبل المأموريات غير المجدولة وبعدها؛ 

  مثل وضع االستعداد للخدمة بالمطار مقابل وضع  االشعارتعديل طول فترة وضع االستعداد للخدمة فيما يتعلق بطول فترة)
 االحتياط لفترة طويلة)؛

 أو وضع االستعداد للخدمة وذلك رهنًا بطول  رهن االشارةتعين تعديل طول مدة المأمورية من حيث صلتها بالوقت المنفق أثناء وقد ي
 مدة االشعار؛

  رهاقكفترة عمل متصلة بالدرجة التي تبعث فيها على اإل رهن االشارةُتحسب فيه فترة  الذيمراعاة المدى.  
أمورية أخرى، فإن الشخص التشغيلي يحتاج إلى فرصة لتخطيط راحته لكي يكون بمقدوره أداء مهامه أداء وكما هو الحال بالنسبة ألي فترة م

. مقبوًال. ومما يحظى بأهمية رئيسية في هذا المجال هو طول الوقت المتاح اعتبارًا من االشعار بالمأمورية إلى وقت بداية تلك المأمورية
للفرد فرصة االستراحة لالستعداد للمأمورية، وتسمح له بأن يظل مستعدًا لكي ُتسند إليه مأمورية غير ويمكن أن تتيح فترات االشعار الطويلة 

قد استراحوا استراحة تامة وأن يكونوا مستعدين على  وامجدولة لفترة أطول. ويقتضي االشعار القصير المدة من العاملين التشغيليين أن يكون
  اتصاًال مباشرًا بطول مدة االشعار. رهن االشارةنبغي أن يتصل طول مدة الفور لالضطالع بالمأمورية. ولذلك ي

لخدمة فور إشعارهم بذلك، فإن قدرة الفرد على االستراحة التامة تتدهور على مر الزمن. ل المثولولذا فعندما ُيشترط في العاملين التشغيليين 
على طول المأمورية التي يمكن إسنادها  رهن االشارةولذا يتعين على الدول أن تراعي كيفية تأثير الزمن الذي انقضى اعتبارًا من بداية فترة 

الة تمديد المأمورية في آخر لحظة لمعالجة حاالت العرقلة التشغيلية غير للشخص التشغيلي. ويسري ذلك على وجه الخصوص في ح
، المعنون التغييرات الخاصة بتناول الظروف والمخاطر التشغيلية غير ١-٢-٤المتوقعة. وترد مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع في القسم 

  المتوقعة.
قد  رهن االشارةأن النوم أثناء فترات  وحيثالتالية مفيدة،  عتباراتتكون اإل كعمل، فقد رهن االشارةوعند إصدار حكم بشأن مدى احتساب فترة 
  ال يؤثر تأثيرًا كبيرًا من ناحية تعويض النوم:

  (مثًال في المنزل مقابل مكان العمل مقابل بالفندق)؛ رهن االشارةمكان فترة 

  ؛الخدمة؟)طول فترة االشعار (مثًال إذا كانت توفر فرصة للنوم قبل المثول ألداء 
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 إدراج فترات محمية ال يتم فيها إزعاج الشخص التشغيلي؛ 

  (مثًال بالمنزل في كل نافذة من نوافذ بطء الساعة البيولوجية). رهن االشارةإمكانية نوم الشخص التشغيلي أثناء فترة  
  

  قيمة التعافي الخاصة بالفترات الخالية من العمل

التسهيالت و تقوم قيمة التعافي الخاصة بالفترات الخالية من العمل أيضًا على موعد حدوثها من حيث صلتها بنوافذ بطء الساعة البيولوجية 
 توفيرالتي تعزز النوم مثل الهدوء والبيئة المظلمة عند درجة حرارة مالئمة. وثمة بعض الحاالت التي قد يكون فيها مقدم الخدمات مسؤوًال عن 

ل تسهيالت النوم أثناء الفترات الخالية من العمل، مثًال عند تواجد أفراد الطاقم بعيدًا عن مقر عملهم األساسي. وقد تضع الدولة، من أج
اشتراط إثبات مقدم  ، لوائح تعرض عرضًا صريحًا المتطلبات الخاصة بنوعية تسهيالت النوم أو قد تقوم بمجردكافضمان الحصول على نوم 

  .كافت بأن التسهيالت التي يوفرها تتيح الحصول على نوم الخدما
خالل أيام المأموريات المتعاقبة فمن الضروري إدراج  الذي حدثالنوم المتراكم  نقصووفقًا لما نوقش في الفصل الثاني، فبغية التخلص من 

بالعودة إلى نمط النوم العادي. وقد تؤدي بعض مدة ليلتين على األقل من النوم غير المقّلص من أجل السماح لاشتراط فترات منتظمة 
  النوم المتراكم وتقتضي بالتالي وقت تعاف إضافي. وتشمل هذه الظروف ما يلي: نقصالظروف التشغيلية إلى تفاقم 

 العمل أثناء نوافذ بطء الساعة البيولوجية؛ 

 البيولوجية؛ الجسم عدم تزامن ساعة 

 التي تفصلها فترات دنيا خالية من المأموريات.و  للمأموريات متعاقبةو من فترات قصوى  توليفة  
  .ولذلك قد يلزم أن تضع الدولة شروطًا لوقت تعاف إضافي بناء على الظروف المذكورة أعاله، مع مراعاة المبادئ العلمية والسياق التشغيلي

  

  األخرى الفسيولوجية حتياجاتتلبية اإل

البيولوجية وذلك من أجل تجنب إلحاق أي ضرر بأداء األفراد. وينبغي أن تشترط  حتياجاتوتلبية اإل ينبغي أيضًا توفير فرص لألكل والشرب
  األساسية. حتياجاتالدولة أن يوفر مقدم الخدمات ممارسات عمل تتيح تلبية هذه اإل

  

  ةلزاميوضع متطلبات إضافية مرتبطة بالحدود اإل  ٤-١-٤

 رهاقاالحتياج إلى لوائح إضافية من أجل ضمان إثبات مقدم الخدمات للمعالجة الفعالة لمخاطر اإلة، فقد يتعين لزاميوبخالف الحدود اإل
  ة. وقد تتناول هذه المتطلبات ما يلي:لزاميضمن قيود الحدود اإل

 بواسطة استخدام المبادئ العلمية والمعرفة التشغيلية من خالل ما يلي: عمل إعداد جداول )١

 والفترات الخالية من العمل مع ما تم تخطيطه أصًال، وذلك لتحديد األوقات الواردة في الجدول  مقارنة فترات العمل الفعلي
 أعلى مما هو متوقع؛ رهاقالتي قد تكون فيها مستويات اإل

  مثل المأموريات أو المهام التي  أشد إرهاقتعديل الحدود والجداول من أجل استيعاب أي عوامل فريدة مرتبطة بمخاطر)
 تفاقمًا شديدًا). رهاقتؤدي إلى تفاقم اإليمكن أن 



رهاقدليل مراقبة نهج معالجة اإل  4-8 

 والتخفيف من حدتها، مثل ما يلي: رهاقنظام إدارة السالمة لتحديد مخاطر اإل القائمة جراءاتاإلاستخدام  )٢

 ؛رهاقاللياقة ألداء المأمورية بسبب اإل انعدامبما فيها  رهاقإجراءات االبالغ عن المسائل المتصلة باإل 

  بشأن أوقات العمل واألوقات الخالية من العمل وتحليل هذه البيانات؛إجراءات مسك السجالت 

 ة.لزاميإجراءات االبالغ وتسجيل استخدام أحكام المرونة ضمن الحدود اإل  
و/أو تدريب مقدمي الخدمات للمستوى المالئم. وينبغي أن تغطي  توعيةضمن برامج  رهاقإدراج الموضوعات المتصلة بمعالجة اإل )٣

  ت ما يلي:هذه الموضوعا
 العلمية األساسية؛ المبادئ  
 ؛رهاقاإل وطأةالشخصية للتخفيف من  االستراتيجيات  
  وٕاجراءات األطقم  الغفوات(مثل سياسة  رهاقالمتصلة بالتخفيف من حدة اإلو السياسات الخاصة بالمشغلين الجويين

  المعززة، الخ.).
  

  لزاميالتغيرات المدخلة على الحد اإل بشأنإعداد لوائح   ٢- ٤

تسمح للدول بتوفير  رهاقبينما ال ُيستصوب وضع اللوائح بواسطة إدخال التغييرات، فإن قواعد االيكاو وتوصياتها الدولية المتعلقة بمعالجة اإل
لتلبية  ة وذلك من خالل التغييرات. وقد تكون التغييرات ضروريةلزاميبعض المرونة المحدودة لمقدمي الخدمات الذين يمتثلون للحدود اإل

  التشغيلية والتصدي لمخاطر التشغيل فيما يلي: حتياجاتاإل
 الظروف غير المتوقعة التي تتجاوز سيطرة مقدم الخدمات؛ 

 .الظروف المتوقعة ولكنها في نفس الوقت ُتعتبر ظروفًا استثنائية  
  

  والمخاطر غير المتوقعة التشغيلية التغيرات الخاصة بتناول الظروف  ١-٢-٤

الظروف التشغيلية غير المتوقعة إلى تلك الظروف التي ال تحدث على أساس منتظم أو ال يمكن التنبؤ بحدوثها تنبؤًا معقوًال، بناء على تشير 
ي الخبرات السابقة. وٕاذا كان يمكن التنبؤ بها بصورة معقولة (مثل األحوال الموسمية المعروفة التي تعمل على زيادة زمن الطيران أو تقتض

إضافية لمراقبة الحركة الجوية)، ُيتوقع من مقدم الخدمات أن يعد جداوله وفقًا لذلك. ويتعين على مقدم الخدمات استخدام أساليب  موارد
ة، وعدم لزاميالتخفيف، مثل جدولة "فترات حماية" (جدولة وقت إضافي للسماح بالتغيرات التشغيلية) أو توفير موارد إضافية ضمن الحدود اإل

  على استخدام التغييرات.االعتماد 
ومع ذلك، فمن المعروف أن الظروف التشغيلية غير المتوقعة يمكن أن تحدث والتي يجب على مقدم الخدمات أن يتصدى لها على الفور، 

م. وتنص هذه ة. وقد يتعين على الدولة وضع لوائح من أجل التمكن من تمديد المأموريات في نفس اليو لزاميوالتي قد تقتضي تجاوز الحدود اإل
  اللوائح على ما يلي:

 ٣٣نص على حدود خارجية والظروف التي يمكن استخدامها فيها؛ال 

 لخدمات لبروتوكول أو تزويد مقدم الخدمات بالمرونة الالزمة لمعالجة حاالت العرقلة في نفس اليوم بواسطة اشتراط وضع مقدم ا
  في نفس اليوم. استجابته الخاص

                                                                 
زامية وليس بينما نوقشت هذه الحدود الخارجية اإللزامية والظروف تحت عنوان "التغّيرات" في هذا الدليل، فقد يتعين اعتبارها كجزء من الحدود اإلل   ٣٣

  كتغّيرات في حد ذاتها (أي متروكة لتقدير قائد الطائرة بتمديد فترات مأمورية الطيران).
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ينبغي أن يكون لدى الدولة 
عاملين من ذوي المعرفة والخبرة
من أجل تقييم مسوغات السالمة

  قبل الموافقة على التغييرات.

  إذا كان قد حددتها الدولة أو اقترحها مقدم الخدمات: وسيتعين تحديد ما يلي، ما
  التغّيرات؛ استخدام فيها يجوزالظروف التي 

  فيها التغيرات يجوز تطبيقالعمليات التي. 

 المتزايدة؛ رهاقسبل التخفيف الضرورية للتصدي لمخاطر اإل 

 .حدود التغيير  
  التشغيلي بتقييم لياقته ألداء المأمورية.تقوم حدود التغيير على الظروف التشغيلية وعلى قيام الشخص 

  

  والمخاطر التشغيلية المتوقعة حتياجاتالتغييرات الخاصة بتناول اإل  ٢-٢-٤

والمخاطر التشغيلية المتوقعة في الظروف  حتياجاتة من أجل تناول اإللزامييجوز للدولة أن تسمح بإدخال تغيرات طفيفة على الحدود اإل
. وتشمل األمثلة الخاصة بالظروف التشغيلية رهاقكامل لمعالجة مخاطر اإلدون أن يتعين على مقدم الخدمات وضع نظام ب، االستثنائية
محدد  األجل، أو لتلبية احتياج تشغيلي ضمان توفير الخدمات المالئمة أثناء مدة الحدث القصير ،ولكنها ُتعتبر ظروفًا استثنائية ،المتوقعة

  دًا لفترات زمنية ممتدة.يقتضي تغييرات طفيفة ج
ة لزاميوموافقة خاصة بالتغييرات المدخلة على الحدود اإل طلبينبغي أن يكون لدى الدولة إجراءات و 

 رهاقلكيفية التي يقوم بواسطتها بمعالجة ما يواجهه من مخاطر اإللوذلك من أجل إثبات مقدم الخدمات 
المحددة معالجة فعالة عند احداث التغّيرات. ويقتضي ذلك من مقدم الخدمات توفير مسّوغات السالمة 

أو  رهاقصة بمعالجة اإلة الخالزامي(تقييم المخاطر) التي تثبت مستوى من السالمة مرادف للوائح اإل
أحسن منها. وهي تشترط أيضًا على الدولة أن يكون لديها عاملين من ذوي المعرفة والخبرة لكي يتمكنوا 

السالمة هذه. وال يتعين على الدولة الموافقة على التغييرات بدون توفير هذه  مسوغاتمن تقييم 
  . المسوغات

  السالمة هذه. مسوغاتوترد أدناه مناقشة إلطار خاص بدعم تقييم 
  

  السالمة من أجل دعم تغييرات مسوغاتتقييم   ٣-٢-٤

الذي يقترحه مقدم الخدمات من أكثر من مجرد الحجة القائلة "بأننا فعلنا ذلك بهذه  رهاقالالزمة لدعم نهج معالجة اإلالسالمة  مسوغاتتتكّون 
وما تم إجراؤه لتقييم المخاطر والوثائق الداعمة التي تبّين السبب وراء  ت في تنفيذه،ما يرغب مقدم الخدما الطريقة دائمًا". ويجب عليها أن توّثق

  التخفيف التي سُتستخدم. تدابيرتوفيرها لمستوى مقبول من المخاطر وماهية 
لمراقبة السابقة. وفي حالة وقبل تقييم مسوغات السالمة، تقوم الدولة بتقييم قدرات مقدم الخدمات ورغبته في إدارة السالمة، بناء على خبرات ا

  ة، يتعين على الدولة أن تكون واثقة من أن التغيير ستتم إدارته إدارة مأمونة.لزاميتقديم طلب إلدخال تغيير على حدود العمل اإل
تي تهدف إلى السالمة (أو تقييم المخاطر) مخاطر السالمة ال مسوغاتوينبغي أن تبّين الجهود المتوقعة من مقدم الخدمات أثناء إعداد 

ة متماشية مع المخاطر وأال لزاميالسالمة الخاصة بدعم التغيرات الطفيفة والمؤقتة على الحدود اإل مسوغاتالتصدي لها. وينبغي أن تكون 
حدث يُ . وفي بعض الحاالت قد تعني قدرة مقدم الخدمات الذي رهاقنظام لمعالجة مخاطر اإل إنشاءتقدم نفس المقتضيات مثلما هو الحال عند 

  السالمة هي معلومات موجزة تمامًا. مسوغاتالتغيير والتأثير المنخفض على السالمة الناجم عن التغيير أن المعلومات المقدمة في 
  السالمة نفس المستوى من التحضير، فيمكن تقييمها جميعًا بواسطة الخطوات المترابطة التالية: مسوغاتوبينما ال تقتضي جميع 
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 ونطاق وتأثير التغيير المقترح.تقييم طبيعة  )١

 تقييم منهجية تقييم المخاطر المطّبقة. )٢

 تقييم كيفية استخدام تقييم المخاطر وكيفية اتخاذ القرار الخاص بقبول المخاطر. )٣

 المخاطر. وطأةتدابير التخفيف من  مالءمةتقييم  )٤

 الحة.تقييم ما إذا كانت المطالبات والحجج واألدلة المقدمة في تقييم المخاطر ص )٥

  تقييم خطط الرصد المستمر لتأثير التغييرات على السالمة. )٦
  ة.لزاميالخاصة بالتغييرات المدخلة على الحدود اإل بالطلباتالسالمة وذلك فيما يتعلق  مسوغاتوترد أدناه الخطوات الخاصة بتقييم 

  

 تقييم طبيعة ونطاق وتأثير التغييرات المقترحة )١

بما في ذلك التأثير المباشر أو غير المباشر الناجم عن  هالخدمات يفهم التغيير الذي يقترحأن مقدم من لدولة ا تتأكد الهدف
 أولئك الذين سيعملون وفق الحدود الجديدة. إرهاقالتغيير على مستويات 

والتغييرات المقترحة ة التي تسعى إلى تغييرها لزاميتحدد الوثائق المقدمة تحديدًا واضحًا ماهية عناصر اللوائح اإل  الطرائق
 التي ُيعتزم تطبيقها عليها. الجوية والعمليات

 .تحديد مجاالت اللوائح األخرى التي يؤثر عليها االقتراح 
  الوثائق المقدمة تبّين أن مقدم الخدمات قد راعى أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن التغيرات المقترحة بالنسبة

 ها من الخدمات.وغير  الجوية لتلك العمليات
 

 تقييم األخطار وتعريف العواقب )٢

 يتعلق بالتغيير المقترح وأنه قد تم توثيق عواقب األخطار. فيمالدولة من أن عملية تعريف الخطر قد أنجزت ا تتأكد الهدف

 وعواقبها بالنسبة للتغيير المقترح. رهاقالطريقة المستخدمة لتحديد وتقييم أخطار اإل إستعراض  الطرائق
 أخرى محددة فيما يتعلق بالتغيير وعواقبها.أي أخطار مباشرة أو غير مباشرة  إستعراض 
  المرتبطة بالتغيير. الجوية الخاصة بالعملية المرحليةأن يكون قد تم النظر في المخاطر 

 

 تقييم الطريقة التي تم بواسطتها تقييم المخاطر وقبولها )٣
 المرتبطة بالتغيير المقترح هو مستوى مقبول.لدولة من أن مستوى المخاطر ا تتأكد الهدف

 النظر في سجل تقييم المخاطر.  الطرائق
  التخفيف وبعد تطبيقها باستخدام الخبرات واألحكام  تدابيرتقييم ما إذا كان تقييم المخاطر يبدو تقييمًا مقبوًال قبل تطبيق

 الشخصية.
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  رهاقالتخفيف الحالية الخاصة باإل وتدابيرتقديم الدليل على فعالية ضوابط. 
 .التأكيد على أن شخص مخّول على النحو المناسب قد قبل مستوى المخاطر المتبقي وأن ذلك قد تم تسجيله 

  

 تقييم تدابير التخفيف من المخاطر )٤

المتوقعة عند التشغيل حتى المدى  رهاقكافية لمعالجة مخاطر اإل تدابيرالتخفيف المحددة هي  تدابيرأن من لدولة ا تتأكد الهدف
 .رهاقمعالجة اإلل المقترحة حدودال على األكمل للتغيير المدخل

المستوى الصحيح ضمن  وفقتحديد ماهية الجهة المعنية بعملية تحديد ووضع تدابير التخفيف من أجل ضمان تنفيذها   الطرائق
 هيكل مؤسسة مقدم الخدمات وبمشاركة األشخاص المعنيين.

 وذلك باستخدام معرفة مقدم الخدمات الذي يقترح إدخال التغييرات  رهاقظر الدقيق في التدابير المقترحة للتخفيف من اإلالن
ومقدمي الخدمات اآلخرين في الحاالت المماثلة من أجل إثبات ما إذا كانت تدابير التخفيف هي تدابير مناسبة ومن 

 المرجح أن تكون فعالة.
 ءات مقدم الخدمات من أجل تقييم مالءمة وٕاجرا أساليب إستعراض

 خطته لمعالجة المخاطر والتدريب.
 األخرى التي قد تؤثر على تدابير  مراعاة جوانب األداء البشري

 التخفيف.
  التأكد من أن مقدم الخدمات ال يعتمد فقط على التدريب من أجل

 .رهاقالتخفيف من مخاطر اإل
 

 تقييم صالحية المطالبات والحجج واألدلة المقدمة في تقييم المخاطر )٥

 يرًا صحيحًا.لدولة من أن المطالبات والحجج هي مطالبات وحجج قوية وأن األدلة الداعمة هي أدلة دقيقة ومفّسرة تفسا تتأكد الهدف

 لمواصلة مستوى مقبول من أداء السالمة. تسويغحجج السالمة للتأكد من أنه قد تم اثبات  إستعراض  الطرائق
 .دعم حجج السالمة بواسطة أبحاث وممارسات ممتازة مقررة على نحو سليم 
  قد تم تخفيفها. المرحليةأن المخاطر 
 .إدراج نتائج واضحة في تقييم المخاطر 
 ية وتلك المتعلقة جتماعالتخفيف المقترحة لمراعاة جميع المتطلبات القانونية المطّبقة على العامل (الوطنية والدولية واإل تدابير

 بالسالمة). والتأكد من أنه قد تم فهمها وتناولها.
 

   

ينبغي أن تتأكد الدول من أن مقدم 
الخدمات ال يعتمد اعتمادًا مفرطًا على 
برامج التدريب والتوعية للتخفيف من 

 مخاطر اإلرهاق
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 تقييم الخطط الخاصة بالرصد المستمر لتأثير التغييرات على السالمة )٦

 التخفيف تعمل كما هو متوقع. تدابيرلدولة من أن األخطار المرتبطة بالتغييرات قد تم تحديدها تحديدًا صحيحًا وأن ا تتأكد الهدف

 مقدم الخدمات لديه إجراءات مطّبقة وقدرة مثبتة على إتاحة الرصد المستمر من خالل األنشطة القائمة لنظام إدارة السالمة.  الطرائق
 سالمة متصلة بالتغييرات.وجود مؤشرات محددة ألداء ال 
  من أجل تقييم تأثير التغييرات المدخلة بالمؤسسة وتغييرات مقدم الخدمات على بيئة التشغيل. إستعراضتحديد عملية 

تسجيل جميع عناصر هذا التقييم. وينبغي أن يشمل ذلك ماهية لالسالمة، يتعين على الدولة وضع إجراءات خاصة  مسوغاتوبالنسبة لجميع 
رة األدلة (الوثائق) المستعرضة، وأي شواغل خاصة بالسالمة لم يتم تناولها بشكل مقبول وأسباب قرار قبول التغيير أو رفضه، فضًال عن الفت

التغيير فور بداية تطبيقه ضمن برنامج المراقبة  إستعراضجدولة  أيضاً  اإلجراءاتالزمنية التي يظل فيها التغيير منطبقًا. ويتعين أن تشمل هذه 
  التابع للدولة.

  

  الرقابة التنظيمية  ٣- ٤

ة ومتطلبات التغيير، فضًال عن معالجة مخاطر لزامي، بضمان االمتثال لجميع لوائح الحدود اإلالرقابيةيجب أن تقوم، من خالل ممارساتها 
أيضًا وضع آليات إلجراءات تصحيحية مالئمة واستراتيجيات  الرقابةشمل رة السالمة والتزامات التدريب. وتبواسطة إجراءات نظام إدا رهاقاإل

  إنفاذ يمكن تطبيقها في حالة عدم امتثال مقدم الخدمات (أو الفرد).
  تصف األجزاء التالية كيفية التثّبت من امتثال مقدم الخدمات فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بما يلي:

 ة؛لزاميالحدود اإل 

 إجراءات التغيير؛ 

 تلبية التزامات نظام إدارة السالمة؛ 

 التدريب  
  

  ة والمتطلبات المرتبطة بهالزامياالمتثال للحدود اإل  ١-٣-٤

  ما يلي:ة والمتطلبات المرتبطة بها. وتقوم طبيعة ومدى هذا التقييم على لزامييجب على الدول أن تقّيم امتثال مقدم الخدمات للحدود اإل
  ة؛لزامياإل وتعّقد مجموعة قواعدهمستوى تركيبة 

 اكتمال نظام إدارة السالمة التابع لمقدم الخدمات؛ 

 ة.لزاميالمدى الذي يستخدم فيه مقدم الخدمات كامل مجموعة الحدود اإل  
العمل، قائمة على المبادئ العلمية،  لفترات العمل والفترات الخالية من موثقة يجب على الدول أن تضمن أن مقدم الخدمات لديه ممارساتو 

  ة والمتطلبات المرتبطة بها التي وضعتها الدولة.لزاميوالتي تمتثل للحدود اإل
ينبغي أن تشترط الدولة على مقدمي الخدمات مسك سجالت لفترات العمل والفترات الخالية من العمل. ويتعين أن يشمل ذلك فترات العمل و 

وحاالت االنحراف الكبيرة هي  .ة والحدود الدنيالزاميالمعتزمة والفعلية، التي لوحظ فيها انحراف كبير عن الحدود اإلوالفترات الخالية من العمل 
  ).١-٢-٤ألي أحكام خاصة بالمرونة (انظر  الدنياتلك التي تتجاوز الحدود الخارجية أو الحدود 
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، للدولة رصد االمتثال. وكذلك، فإن ألي أحكام خاصة بالمرونة م الخدماتمقد تحليل هذه السجالت، بما في ذلك االتجاه إلى استخدام وُيتيح
مقدم  لدىالمرتبطة بممارسات وضع الجداول  رهاق، قد يساعد في تحديد مخاطر اإلرهاقاإل بالغاتتحليل هذه السجالت، إلى جانب 

  هذه السجالت لفترة زمنية تحددها الدولة. تدقيقالخدمات. ويجب التمكن من 
. وتوفر رهاقلمقدمي الخدمات اختيار استخدام النموذج الرياضي البيولوجي للمساعدة في إعداد الجداول مع مراعاة مبادئ معالجة اإل يجوزو 

 تنبؤاتالالنسبية المرتبطة بنمط عمل واحد بالمقارنة مع نمط آخر. ومع ذلك ال ينبغي استخدام  رهاقهذه الجداول سبًال للتنبؤ بمستويات اإل
المعرفة التشغيلية، عند اتخاذ القرارات بشأن تصميم أنماط العمل. ويتعين على العاملين الذين يشرفون على مقدم ب االستعانةبدون  جيةالنموذ

مقدم الخدمات وما تمثله  الذي يستخدمهوحدود النموذج  إمكانياتخدمات يستخدم نموذج رياضي بيولوجي في عملية جدولته أن يضمنوا فهم 
  واتج.مقاييس الن

أن مقدم الخدمات ينشر جداول عمل األفراد في وقت مسّبق بشكل كاف يتيح تخطيط فترات العمل وفترات  مقتنعةومن المهم أن تكون الدولة 
لإلبقاء على  معينة ، فمن المهم أن يتخذ مقدم الخدمات خطواتالفردالراحة. وبينما ال يمكن أحيانًا تجّنب التغييرات المتأخرة على جدول عمل 
  التغييرات ذات االشعار قصير األجل إلى الحد األدنى والتقليل من تأثيرها.

  وٕاذا سمح مقدم الخدمات لألفراد بالشروع في "تبادل النوبات"، يتعين إيجاد إجراءات محددة لهذا الغرض من أجل ضمان ما يلي:
 الحق أثناء جدول العمل.ة عند وقت تبادل النوبة أو في وقت لزاميعدم تجاوز الحدود اإل 

 .رصد تبادل النوبات لتجّنب التضارب مع مبادئ الجدولة أو الممارسات التي وضعها مقدم الخدمات  
  وٕاجراءات تشغيلية تتضمن عناصر مثل ما يلي: أساليبيتعين على الدولة أن تشترط اإلدارة الفعالة إلسناد المأموريات غير المجدولة بواسطة و 

  قلة توقيت المأمورية المعتزمة.التقيل من مدى عر 

 .(قبل المأموريات غير المجدولة وأثناءها وبعدها) توفير فرص نوم محمية 

 المأموريات المعتزمة. عنالدنيا للتغييرات  االشغارفترات  تعريف 

 عدد األيام المتعاقبة التي يمكن إسناد المأموريات غير المجدولة أثناءها. اختصار  
  

  التغيير إجراءاتلبات االمتثال لمتط  ٢-٣-٤

وذلك من أجل ضمان استخدام عمليات  ومفاجئة ينبغي رصد اإلجراءات المقررة لتمديد فترات العمل في ظل ظروف تشغيلية غير منظورة
  التمديد هذه على النحو المالئم فقط. ويمكن تنفيذ هذا الرصد من خالل ما يلي:

  التمديد هذه.تحليل نسبة المأموريات التي تقتضي عمليات 

  كل مرة ُتستخدم فيها هذه التمديدات. وينبغي أن تتضمن هذه التقارير في النظر في التقارير التي يتعين على الدول اشتراط توفرها
والتغييرات الالحقة على الجدول  رهاقُطبِّقت للتخفيف من حدة اإل تدابيرمعلومات كافية لتحديد سبب استخدام التمديد وفعالية أي 

  ة.لزاميان اتساقها مع الحدود اإللضم
المرتبطة  واألساليبلتدابير التخفيف واإلجراءات وعند إقرار التغييرات من أجل تناول الظروف التشغيلية المتوقعة، يتعين أيضًا رصد االمتثال 

  بذلك. ويمكن تنفيذ هذا الرصد من خالل ما يلي:
 راقبة المنتظمة.إدراج تقييم استخدام التغييرات كجزء من زيارات الم 

 مؤشرات أداء السالمة المتفق عليها ضمن إقرار التغييرات. إستعراض 

 ة أو طوعية) مرتبطة بالتغيير المتفق عليه.إلزاميأي تقارير خاصة بالسالمة (إما  إستعراض  
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  االمتثال لمتطلبات نظام إدارة السالمة  ٣-٣-٤

بواسطة استخدام  رهاقة ال يخلي مقدم الخدمات من المسؤولية عن إدارة مخاطره، بما في ذلك المخاطر المتصلة باإللزامياالمتثال للحدود اإل
عما هو األمر عليه  رهاقنظام إدارة السالمة التابع له. ومع ذلك فهي ذات تكلفة أقل والتزامات محددة أقل بشأن إدارة المخاطر المتصلة باإل

نظام  إجراءاتأن أدلة  من الدول تتأكديتعين أن  ال يزال ، سيما فيما يتعلق بجمع البيانات. ورغم ذلكرهاقخاطر اإلبالنسبة لنظام معالجة م
المتوقعة عند التشغيل حتى المدى  رهاقهي أدلة قوية بما يكفي لمعالجة مخاطر اإل رهاقإدارة السالمة المطّبقة على المخاطر المتصلة باإل

  ة.لزاميالكامل للحدود اإل
  التي تستخدم اإلجراءات الحالية لنظام إدارة السالمة: رهاقويرد أدناه الحد األدنى من التوقعات الخاصة بمعالجة مخاطر اإل

  

  رهاقتحديد مخاطر اإل 

لمقدم الخدمات  ، ثمة عدد من موارد البيانات المتوفرة بالفعلالمأمورياتالطيران و  ألوقاتة لزاميبالنسبة للعمليات التي تظل ضمن الحدود اإل
قائمًا على رد "تعريفًا  ،تضمن معظم هذه الموارد، ولكن ليست كلهاتخطرًا. و  رهاقوالتي يمكنه استخدامها لتحديد الوقت الذي قد يشكل فيه اإل

نظام إدارة السالمة، قد بعد حدوثه. ورهنًا بحجم مقدم الخدمات واكتمال إجراءاته الخاصة ب رهاق"، مما يعني أنه قد تم تحديد اإللألخطار الفعل
  يمكن قبول استخدام بعض أو جميع األمثلة التالية:

 جمع المعلومات من الحوادث والوقائع السابقة (الداخلية والخارجية)؛ 

 ؛رهاقالنظر في تقارير األخطار التي قد تكون مرتبطة باإل 

 سالمة التي أجريت على الصعيد الداخلي أو الخارجي؛المتأتية عن عمليات تقييم وتدقيق ال رهاقالنظر في النتائج المتصلة باإل 

 مصادر خارجية، أي مقدمو خدمات مماثلين وأوساط االعالم وهيئات  المتأتية عن رهاقالنظر في معلومات السالمة المتصلة باإل
 تدقيق، الخ.؛الالتحقيق في الحوادث وتقارير 

  ؛رهاقالعامة بشأن أخطار اإل الفحص قوائمالنظر في نتائج 

  المشاركة الفعالة مع لجنة السالمة التابعة لمقدم الخدمات أو جعل مجموعة صغيرة من موظفي مقدم الخدمات المتمرسين على نحو
  بهذه الطريقة. الممكنة رهاقمالئم تجتمع للنظر في عمليات مقدم الخدمات وتحديد أخطار اإل

باإلضافة إلى ذلك إجراءات إبالغ سّرية ووضع نماذج رياضية بيولوجية وطرائق رسمية قد تشمل العمليات األكبر واألكثر تعقيدًا  —مالحظة 
  لتحليل البيانات.

أساسًا) من أجل تحديد أخطار  قائمة على رد الفعليقدم معلومات موجزة بشأن استخدام البيانات (المحّصلة بواسطة إجراءات  ١-٤الشكل 
ة. ويضطلع فريق نظام لزاميكجزء من نظام إدارة السالمة التابع لمقدم الخدمات، وذلك من أجل العمليات التي تمتثل للوائح الحدود اإل رهاقاإل

 رهاقأدناه إجراءات تقييم مخاطر اإل ٣-٣-٥والتخفيف من حدتها. ويصف القسم  رهاقإدارة السالمة بالمسؤولية عن تقييم مخاطر أخطار اإل
  كبر.بتفصيل أ
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نظام إدارة السالمة التابع لمقدم كجزء من  رهاقلتحديد أخطار اإل  القائمة على رد الفعليبّين الرسم البياني اإلجراءات    ١-٤الشكل 
 الجوية). ألوقات المأموريات (والرحالتة لزاميالخدمات، من أجل العمليات التي تمتثل للحدود اإل 

  
في نماذج االبالغ الحالية. وتوّفر  رهاقمن خالل إدراج المجاالت المتصلة باإل رهاقيد أخطار اإلتوّفر نظم االبالغ الطوعي فرصًا خاصًا لتحد

في تسيير  رهاقمعلومات أساسية بشأن أخطار اإل رهاقباإل ةاألداء المتصل مشكالتالمرتفعة أو  رهاقالبالغات الخاصة بمستويات اإل
، فإن هذا قد يبّين لمقدم الخدمات الحكومي االفتقار إلى رهاقالعمليات يوميًا. وعندما ال يوّفر مقدم الخدمات فرصة االبالغ عن أخطار اإل

  .رهاقالتزام حقيقي بمعالجة مخاطر اإل
  فعالة ما يلي:البالغ اإل آليةوتقتضي 

 نماذج يسهل االطالع عليها وتعبئتها وتقديمها؛ 

 قواعد مفهومة فهمًا واضحًا بشأن سرية المعلومات المبّلغ عنها؛ 

 حدود حماية االبالغ الطوعي مفهومة فهمًا واضحًا؛ 

  تحليًال منتظمًا؛ البالغاتتحليل 

 تعليقات منتظمة لألفراد بشأن القرارات أو اإلجراءات المتخذة بناء على البالغات والدروس المستفادة. تقديم  
  

 المستقاة رھاقرصد بيانات اإل
اإلجراءات القائمة على رد من 

 الفعل

 تقييم المخاطر

 تخفيف المخاطر

بواسطة  رھاقتحديد أخطار اإل
 نظام إدارة السالمة

 إجراءات ضمان السالمة في نظام إدارة السالمة

رھاقأخطار اإل
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نماذج االبالغ الطوعي عن األخطار (إما في شكل ورقي أو الكتروني) معلومات بشأن تاريخ النوم األخير (على األقل لمدة ينبغي أن تشمل و 
(على سبيل المثال مقاييس االنتباه  رهاقالمتصل باإل للضعفساعة األخيرة)، ووقت حدوث الواقعة أثناء اليوم ومقادير الجوانب المختلفة  ٧٢

بلِّغ شرح مدى الواقعة وتقديم آرائه بشأن سبب . وينبغي أن توفر أيضًا مساحة لتعليق مكتوب كي يتسنى للشخص المُ أو النعاس المقررة)
  من أجل إدراجها في نماذج االبالغ عن األخطار. رهاق(ط) مثاًال على المجاالت المتصلة باإل المرفقحدوثها. ويرد في 

  عند حدوث ما يلي: رهاقاستخدام نظام االبالغ الطوعي من أجل تحديد أخطار اإل ويتعّين على مقدمي الخدمات تشجيع األفراد على
  هذه البالغات  تقديم. وينبغي إدراج رهاقاإل إلىعدم بداية فترة المأمورية أو عدم إكمالها، عندما يعزى ذلك بالكامل أو في جزء منه

الذي حدده مقدم الخدمات. وكذلك ينبغي تحديد اإلجراءات  رهاقًا لإلكجزء من إجراء قائم لالبالغ عن "انعدام اللياقة للمأمورية" نظر 
 الالحقة التي سيتخذها مقدم الخدمات في هذه الحاالت.

  أو ما يعانيه أفراد آخرين يعني أنه لم يتم الحفاظ على هوامش سالمة  هإرهاقالفرد أن مستوى إكمال فترة المأمورية التي يعتقد فيها
(مثل تناوب  رهاقالتشغيل أو أنه تمت المحافظة عليها على أثر إجراء ما وغير معتزم للتخفيف من حدة اإل كافية خالل كامل فترة

 .)والرصد، الخ الرقابةوزيادة  للغفوةالمهام وتخفيض أعباء عمل المأمورية وتأخير وقت االبالغ وٕاتاحة فرصة 

 ؤثر على االنتباه بدرجة قد تخّفض من هوامش السالمة لتصل إلى يالحظ األفراد شيئًا ما في بيئة تشغيلهم الذي من المرجح أن ي
  رضية.مستويات غير مُ 

  

  رهاقتخفيف من مخاطر اإل ال

جراءات السالمة التي تحدد تدابير التخفيف إلة يقوم مقدم الخدمات بتنفيذ خطة لزاميأثناء االمتثال للحدود اإل رهاقإلعند تحديد مخاطر ا
  لممارساته الحالية إلدارة السالمة.والضوابط المناسبة وفقًا 
ساعات المأموريات وتوفر فترات كافية خالية من المأموريات متسقة مع  تحّد منجزئيًا فقط بواسطة الدول التي  رهاقيمكن معالجة مخاطر اإل

ة التي تسّنها لزاميتقييد الحدود اإل بواسطة المضي في رهاقالمأموريات الفعلية. ومع ذلك ال يزال يتعين على مقدم الخدمات مراقبة مخاطر اإل
  أعباء العمل أو غير ذلك من العوامل. عتباراتنظرًا لبيئتها التشغيلية الفريدة وإل الدول

المعتادة األخرى والتي قد ينظر فيها  رهاقالتخفيف من اإل تدابيرة، تشمل لزاميوفضًال عن العمل وفقًا لحدود أكثر تقييدًا من تلك الحدود اإل
محمية أو تعزيز مستويات التوظيف نوم أو توفير فرص  للغفوةالخدمات تعديل ممارسات وسياسات الجدولة أو توفير فرص محدودة  مقدم

  (نوقشت في الفصل الثاني).
مرار ضمان است من أجل وتقييم منتظم لتدابير التخفيف من المخاطر وذلك إستعراضينبغي أن تشترط إجراءات نظام إدارة السالمة إجراء و 

  نتائجها المتوخاة.
  

  التدريب

يكفل و يضطلع مقدمو الخدمات، كجزء من نظمهم الخاصة بإدارة السالمة، بالمسؤولية عن المحافظة على برنامج تدريب خاص بالسالمة 
معظم مالحق  أيضاً  تتضمنبالملحق التاسع عشر). وبينما  ٢تدريب العاملين وأهليتهم ألداء مأمورياتهم في مجال نظام إدارة السالمة (المرفق 

، فإن القاعدة القياسية القائمة بالفعل للتدريب في مجال رهاقشرطًا محددًا للتدريب المتصل بمعالجة اإل رهاققواعد وتوصيات دولية لمعالجة اإل
برامج التدريب المقررة ألغراض  والتدريب تتجاوز تلك التي تشكل جزءًا من توعيةنظام إدارة السالمة تشترط أن يوّفر مقدمو الخدمات برامج لل

 بالتوعيةاألساسية في برامجهم الخاصة  رهاقالترخيص. ولذا فإن نظام إدارة السالمة يتوقع من مقدمي الخدمات إدراج موضوعات معالجة اإل
  أدناه. ٤- ٣-٤والتدريب. وترد مناقشة مستفيضة لذلك في الجزء 
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  االمتثال لمتطلبات التدريب  ٤-٣-٤

في البرنامج التدريبي لمقدم الخدمات وفي الكتب الدورية لمعلومات  رهاقتضمن الدولة إدراج الموضوعات المتصلة بمعالجة اإلسيلزم أن 
 مجال معالجةلجميع األفراد المشاركين في  رهاقالتدريب والمعلومات فيما يتصل بمعالجة اإل توفيرالسالمة، حسبما هو مالئمًا. ويتعين 

  في المؤسسة. وأولئك الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور، بما في ذلك موظفي االدارة وموظفي الجدولة رهاقاإل
 ضمن أنشطة رهاقالخاصة بهؤالء األفراد مناسبة لدورهم في معالجة اإلو  رهاقالمتصلة بإدارة اإل برامج التدريب وينبغي أن تكون محتويات
قواعد الصحة العامة  رهاقات. وينبغي أن تتضمن المبادئ العلمية األساسية المتصلة بمعالجة اإللمقدم الخدم نظام إدارة السالمة التابع
ته التشغيلية الفريدة. وسيشمل ذلك معلومات بشأن الخيارات انوع خدمة مقدم الخدمات وسمب محتويات محددة خاصة الخاصة بالنوم فضًال عن

االبالغ عن األشخاص "غير  وأبإجراءات مقدم الخدمات بشأن أنشطة مثل "تبادل النوبات"  الخاصة باستراتيجيات التخفيف الشخصية والدراية
(ي) اقتراحات بشأن موضوعات التدريب على  المرفقأو إسناد المأموريات غير المجدولة. وترد في  رهاقالالئقين ألداء المأموريات" بسبب اإل

  .رهاقمعالجة اإل
لمقدم الخدمات على أساس أولي ومتكرر. وينبغي تحديد الفترات الفاصلة بين التدريب بواسطة مقدم  قرهاوينبغي إجراء تدريب معالجة اإل

ه التدريبية على أساس إجراءات نظام إدارة السالمة. وهذا يعني أنه ينبغي للدولة أن تضمن أن إحتياجاتالتشغيلية وتحليل  لسماتهالخدمات وفقًا 
  ه. حتياجاتإلم بواسطتها مقدم الخدمات بتقييم فعالية برنامجه التدريبي، متسقان وكافيان الطريقة التي يقو و برنامج التدريب 

ونوعية  رهاقمعدالت االبالغ عن اإل اتجاهات تغطية فعالة من خالل اتجاهات مراجعة رهاقتغطية موضوعات اإل التأكد من وقد يتسنى
 على. ويتمثل المؤشر اآلخر رهاقعلومات في فهم مدى حسن معرفة أخطار اإل. وقد تساعد هذه المرهاقالمعلومات المقدمة في بالغات اإل

  .رهاقفي التدابير المالئمة المستخدمة في التخفيف من اإل رهاقمدى حسن فهم مفاهيم اإل
  

  الوطنيبرنامج السالمة  إعتبارات  ٤- ٤

األدوات  نتيجة اعتمادأحجام الحركة الجوية آخذة في االزدياد، وكذلك تعقد وتطّور نظام هذه الحركة و يشهد قطاع الطيران تغّيرًا مستمرًا 
احتمال التعّرض لمخاطر جديدة واآلثار الناجمة عن المخاطر المعروفة مثل ب ومقارنتهتقييم أي تغيير  من المهموالتكنولوجيات الجديدة. و 

الخاص بالسالمة، وذلك في إطار القواعد  راءاتها كجزء من برنامجها الوطنيتشريعاتها وسياساتها وٕاج . ويلزم أن تواصل الدولة مراجعةرهاقاإل
على  رهاقالخاصة باحتمال تأثير اإل عتباراتالقياسية المنصوص عليها في الملحق التاسع عشر الصادرة عن االيكاو. ومن ثم، فإن اإل

  أدائها الخاص بالسالمة. ستعراضتشكل جزءًا من متطلبات الدولة إلمختلف العاملين التشغيليين في قطاع الطيران س

بنفس القدر  رهاقة الخاصة بمعالجة اإللزاميل المتطلبات المنصوص عليها في لوائح اإلعدّ يأو  الوطنيبرنامج السالمة  أن يستعرضيتعين و 
إطار نظام إدارة السالمة. ويتعين على الدولة، من أجل القيام  أدائه في مجال السالمة في إستعراضمن مقدم الخدمات  الدولة الذي تتوقع فيه

 معرفةالفي مجال  الحديثةة وذلك في ضوء التطورات العلمية والتشغيلية لزاميبذلك، أن تستعرض، في فترات منتظمة، لوائحها بشأن الحدود اإل
  .رهاقمعالجة اإلب الخاصة

ة والمتطلبات المرتبطة بها، وذلك لزاميالخاصة بقطاع الطيران التي تنظر في االمتثال للحدود اإلوكذلك ينبغي استخدام نتائج عمليات التدقيق 
. وقد تشير المجاالت رهاق، من أجل تعزيز تحليل الدولة ألدائها في مجال السالمة المتصل بمعالجة اإلالوطنيكجزء من برنامج السالمة 

لحدود. وُتعتبر مؤشرات أداء السالمة الخاصة بالدولة والتي تعتمد فقط على بالغات الحوادث ذات المخاطر األشد إلى أنه يتعين تعديل تلك ا
أو تحديدها في  رهاقوالوقائع كوسائل لرصد أداء معالجة السالمة هي مؤشرات محدودة ألنه ال يتم عادة االبالغ عن المسائل المتصلة باإل

  عن األحداث. لزاميولة مثل االبالغ اإلالطرائق العامة لجمع بيانات السالمة التابعة للد
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وسيلة  –نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
تعتمد على البيانات لممارسة الرصد المستمر 

للمخاطر التي تقّوض السالمة جّراء اإلرهاق بناء 
على مبادئ ودرايات علمية وعلى الخبرة التشغيلية بما 
يضمن أن الموظفين المعنيين يؤدون مهامهم وفق 

  المستويات المالئمة من التيقظ.

تعريف االيكاو

  : المكّونات الضرورية رهاقمخاطر اإل نهج نظام معالجة  —الفصل الخامس 
  
  

. ويقدم الفصل الخامس وصفًا مفّصًال لمكّونات نظام معالجة مخاطر رهاقيركز هذا الفصل والفصل الذي يليه على نظام معالجة مخاطر اإل
المرتبطة به، فضًال عن  فقةالمواوٕاجراءات  رهاق. ويتضمن الفصل السادس إرشادات بشأن إعداد لوائح لنظام معالجة مخاطر اإلرهاقاإل

  .رهاقالرقابة المتواصلة، لكي تفهم الدول فهمًا واضحًا كيفية تنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل
  

  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل إستعراض  ١- ٥

. وتمشيًا مع نظام رهاقنظام إدارة السالمة من أجل معالجة أخطار اإل ومبادئهو نظام متخصص يستخدم إجراءات  رهاقنظام معالجة اإل
إلى تحقيق توازن واقعي بين السالمة واالنتاجية والتكاليف. ومع ذلك فثمة بعض السمات  رهاقإدارة السالمة يسعى نظام معالجة مخاطر اإل

ة فقط. لزاميباستخدام نظام إدارة السالمة ضمن الحدود اإل رهاقالتي تمّيزه عن معالجة مخاطر اإل رهاقالهامة لنهج نظام معالجة مخاطر اإل
(الفصل األول)، ولكن يمكن تقديم ملخص  ١- ١في الجدول  رهاقجة مخاطر اإلونهج نظام معال لزاميوترد مقارنة مفصلة للنهج اإل

  لالختالفات بين النهجين على النحو التالي:
هو أحد األخطار الممكنة التي يتعين على نظام  رهاقفإن اإل لزاميوفقًا للنهج اإلو 

 رهاقباإل إدارة السالمة أن ينظر فيها، غير أن األدلة القائمة على البيانات والمتصلة
ال ُتجمع على وجه التحديد وبصورة فعالة ما لم يحدد نظام إدارة السالمة مشكلة 

. إرهاق. وبالفعل، فإن مقدم الخدمات يتصرف عند تحديد خطر رهاقخاصة باإل
يجب على مقدم الخدمات أن يقوم أيضًا بتحديد  رهاقووفقًا لنظام معالجة مخاطر اإل

حدوثها قبل تسيير العمليات الجوية في إطار نظام الممكن  رهاقوتقييم مخاطر اإل
الفعلية بصورة  رهاق، فضًال عن تحديد وتقييم مخاطر اإلرهاقمعالجة مخاطر اإل

  استباقية أثناء العمليات الجوية.
موارد إضافية من أجل  تخصيصوجوب  رهاقيقتضي نهج نظام معالجة مخاطر اإلو 

من تلك  رهاقوتدريب واتصاالت أكثر شموًال بشأن معالجة اإل رهاقلتحديد للتصدي لمخاطر اإلوٕاجراءات معززة ومعدة با رهاقمعالجة اإل
  ة فقط.لزاميالمطلوبة من مقدم الخدمات الذي يمتثل للوائح الحدود اإل

  :المؤسساتعلى  ٢من أربعة عناصر، يركز اثنان منها على التشغيل ويركز  رهاقيتكّون نظام معالجة مخاطر اإلو 
  

  
  
  

   

سياسات ووثائق نظام معالجة مخاطر االرھاق1.

إجراءات نظام معالجة مخاطر االرھاق2.

إجراءات ضمان السالمة بنظام معالجة مخاطر 3.
االرھاق

إجراءات الترويج لنظام معالجة مخاطر االرھاق4.

على المستوى التشغيلي على مستوى المؤسسة
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يتعين أن تتأكد الدولة  –التأثير على الدولة 
من أن مقدم الخدمات قد راعى جوانبه التشغيلية وتلك 

المتعلقة بالمؤسسة عند اتخاذ قرار بشأن عضوية 
مجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلرهاق 

مع األقسام األخرى من مؤسسة  وأنشطته وتعامله
  مقدم الخدمات.

األنشطة التشغيلية لنظام معالجة مخاطر  رهاقنظام معالجة مخاطر اإلبسالمة الوٕاجراءات ضمان  رهاقتشكل إجراءات معالجة مخاطر اإلو 
 رهاقوتدعمها إجراءات الترويج لنظام معالجة مخاطر اإل رهاق. وهذه األنشطة التشغيلية تحكمها سياسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاقاإل

. وتنص القواعد والتوصيات الدولية الصادرة رهاقجميع أنشطة نظام معالجة مخاطر اإل وثائق سات). ويجب المحافظة على(أنشطة المؤس
(أ)) على معلومات مفّصلة بشأن الحد األدنى من المتطلبات الخاصة بكل عنصر من هذه العناصر األربعة لنظام  المرفقعن االيكاو (انظر 

  أدناه. ٥-٥و ٢- ٥ن االطالع على وصف أكثر تفصيًال لهذه العناصر في الجزءين . ويمكرهاقاإلمخاطر معالجة 
  

  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل  ١-١-٥

يضطلع بالمسؤولية عن تنسيق أنشطة نظام معالجة  رهاقبالسالمة من اإل ةعمل معني مجموعةلقد تمت التوصية بأن ينشئ مقدمو الخدمات 
 رهاقاشتراط ذلك في القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو. وحيث أنه يجب أن تستند معالجة اإل عدم وذلك رغم، رهاقمخاطر اإل

مجموعة العمل المعنية بالسالمة من على المسؤولية المشتركة وتقتضي ثقافة فعالة لالبالغ بشأن السالمة، فثمة توصية قوية بأن يتضمن 
) إلى جانب الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهورالفئات المعنية (اإلدارة وموظفي الجدولة وممثلين عن العاملين ممثلين عن جميع  رهاقاإل

بشكل مناسب على الخبرات العلمية واالحصائية والطبية. وُتعتبر  المجموعةحصول  لضمانبيانات مستقاة من أفراد آخرين عند االقتضاء 
  .رهاقستراتيجية هامة لتعزيز المشاركة في نظام معالجة مخاطر اإلمسألة إدراج جميع الجهات المعنية ا

بالنسبة لمختلف مقدمي الخدمات، ولكنه ينبغي أن يكون مناسبًا من  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلوسيتنوع حجم وعضوية 
عمليات. وفي المؤسسات الصغيرة، في تلك ال رهاق، ولمستوى مخاطر اإلرهاقحيث حجم وتعقد العمليات التي يغطيها نظام معالجة مخاطر اإل

فقد يمثل فرد واحد أكثر من مجموعة معنية واحدة وعلى سبيل المثال يمكن أن 
أو منظم مجموعة مراقبي الحركة الجوية أيضًا بمثابة  رئيس الطيارينيكون 

مجدول أساسي. وستتضمن المؤسسات األكبر إدارات متخصصة تتعامل مع 
  .رهاقاإلمن مة سالالب ةالعمل المعني مجموعة

  :رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلوفيما يلي الوظائف الرئيسية ل
  ؛رهاقنظام معالجة مخاطر اإل إعداداإلشراف على 

 ؛رهاقالمساعدة في تنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل 

 ؛رهاقاإلشراف على مواصلة تنفيذ إجراءات معالجة مخاطر اإل 

  ؛رهاقفي إجراءات ضمان السالمة بنظام معالجة مخاطر اإل المالئمالمساهمة على النحو 

 ؛رهاقوثائق نظام معالجة مخاطر اإل مسك 

 رهاقبشأن نظام معالجة مخاطر اإل الجاري تنفيذهما بشأن المسؤولية عن التدريب والترويج.  
والتي تحدد  رهاقبموجب صالحيات مدرجة في وثائق نظام معالجة مخاطر اإل رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلوينبغي أن يعمل 

ونظام إدارة السالمة التابع  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلمع األجزاء األخرى بالمؤسسة، وخطوط المساءلة بين  وتعاملهأنشطته 
  .رهاقالعمل المعنية بالسالمة من اإلمجموعة (ز) مثاًال عن صالحيات  المرفقلمقدم الخدمات. ويرد في 

ومع ذلك، يجوز لمفتش سالمة الطيران  .رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلوال ُيعتبر مفتش سالمة الطيران المدني عضوًا في 
محاضر  ٕاستعراضو  هاقر مجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلات إجتماعالمدني، كجزء من أنشطته الرقابية، أن ينتهز فرصة لحضور 

  من أجل ضمان تنفيذها (انظر الفصل السادس). رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلاته ومتابعة بنود أعمال إجتماع
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يجب أن تحظى أي  –التأثير على الدولة 
تغييرات في نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بقبول من 
الدولة. ويجب تشغيل جميع العمليات الجوية التي ال 

يغطيها نظام معالجة مخاطر اإلرهاق، بموجب 
  اللوائح المنطبقة الخاصة بالحدود اإللزامية.

 يتعين إجراء إستعراض –التأثير على الدولة 
دوري لسياسات نظام معالجة اإلرهاق من أجل 

ضمان مالءمته لتلبية المطالب التشغيلية المتغيرة. 
ويتعين أن تحصل أي تغييرات على سياسات نظام 

  معالجة اإلرهاق على موافقة الدولة.

  المكّون األول: السياسات والوثائق  ٢- ٥

 رهاقووثائقه األساسية ترتيبات المؤسسات التي تدعم األنشطة التشغيلية لنظام معالجة مخاطر اإل رهاقتحدد سياسات نظام معالجة مخاطر اإل
  وٕاجراءات ضمان السالمة). رهاق(إجراءات معالجة مخاطر اإل

  

  رهاقسياسات نظام معالجة مخاطر اإل  ١-٢-٥

وتحدد جميع  رهاقمخاطرهم الخاصة باإل بخصوص معالجةتحديدًا واضحًا التزام ونهج مقدمي الخدمات  رهاقتحدد سياسات نظام معالجة اإل
مقدم الخدمات. وهذه السياسات خاصة بالمؤسسة التي تضعها وتبّين سياقها المؤسسي الخاص ل التابع رهاقعناصر نظام معالجة مخاطر اإل

  ها التشغيلية.ٕاحتياجاتو 
للمشغل الجوي. وفي بعض الحاالت قد يكون من المالئم أن يدرج مقدم  على نظام إدارة السالمة التابع رهاقيستند نظام معالجة مخاطر اإلو 

مع سياسته الخاصة بنظام إدارة السالمة. ومع ذلك فإن نظام إدارة السالمة ونظام  رهاقالخدمات سياسته الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل
بب، فإن القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو تشترط موافقة. ولهذا السمنفصالن بشأن اليقتضيان إجراءان  رهاقمعالجة مخاطر اإل

التابعة لمقدم الخدمات سهلة التعريف  رهاقأن تكون سياسة نظام معالجة مخاطر اإل
السالمة األخرى إلى جانب القدرة على  بيانات سياسةمع التمييز بوضوح بينها وبين 

  .بأسرهاها إستعراض
أنه يجب أن على ية الصادرة عن االيكاو أيضًا وتنص القواعد والتوصيات الدول

التي يسري  الجوية إلى نطاق العمليات رهاقتشير سياسات نظام معالجة مخاطر اإل
. ويعني ذلك أن السياسات ينبغي أن تحدد رهاقعليها نظام معالجة مخاطر اإل

قبي ماهية الجهة ونوع العمليات التي يسري عليها النظام المذكور (مثًال على مرا
ان). ومع الحركة الجوية في برج المراقبة مقابل وحدة االقتراب أو مركز مراقبة المنطقة، وعمليات الطيران التي تتاح بها فرص النوم أثناء الطير 

العمل المحددة أو أماكن  الجوية ذلك، وحيث أن بيان السياسات هو عادة وثيقة قصيرة وثابتة، فهي ليست ملزمة بالدخول في تفاصيل الطرق
. ولكن يجب عليها أن تحدد الوثيقة التي ترد بها هذه التفاصيل (مثل دليل رهاقمعالجة مخاطر اإل نظام المحددة التي تعمل في إطار

إعادة كتابة البيان األولي لسياسات  تقتضي). وهذا يعني أن أي تغييرات في النطاق، التي تخضع جميعًا لموافقة الدولة، ال الجوية العمليات
  .رهاقظام معالجة مخاطر اإلن

  على أنها يجب أن تنص على ما يلي: رهاقوتنص المتطلبات األخرى لسياسات نظام معالجة مخاطر اإل
 المسؤولية المشتركة لإلدارة واألفراد الذين تسري عليهم سياسات  أن تبّين

واألفراد اآلخرين المشاركين في وظائف  هاقر نظام معالجة مخاطر اإل
 (ترد بتفصيل أكبر أدناه)؛ رهاقنظام معالجة مخاطر اإل

 تحدد  رهاقأن تبّين بوضوح أهداف السالمة لنظام معالجة مخاطر اإل)
المعايير التي وافق  رهاقأهداف السالمة لسياسة نظام معالجة مخاطر اإل

طة نظام معالجة مخاطر مقدم الخدمات والدولة على تحقيقها بواس
أن  رهاق. ويتعين أيضًا على سياسات نظام معالجة مخاطر اإلرهاقاإل

تحدد مؤشرات وأهداف أداء السالمة التي سُتستخدم لقياس مدى حسن تلبية نظام معالجة مخاطر السالمة ألهدافه الخاصة 
 رصد أداء السالمة لنظام معالجة مخاطر السالمة)؛ بعنوان ١- ٤- ٥بالسالمة. (وترد أمثلة عن مؤشرات أداء السالمة في الجزء 
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سيتم تحديث  –التأثير على الدولة 
وثائق نظام معالجة مخاطر اإلرهاق بصورة 

أثناء عملية الموافقة وستسترشد متكررة 
  بالخبرة المشتركة للدولة ومقدم الخدمات.

 توقيعها من جانب السلطة التنفيذية المسؤولة في المؤسسة؛ 

 إحالتها مع إقرار واضح، إلى جميع المكّونات والمستويات ذات الصلة بالمؤسسة؛ 

 اإلعالن عن االلتزام اإلداري باالبالغ الفعال بشأن السالمة؛ 

  ؛رهاقاإلداري بتوفير الموارد المالئمة لنظام معالجة مخاطر اإلاالعالن عن االلتزام 

 مواصلة تحسينه؛ وأ رهاقاالعالن عن االلتزام اإلداري بالمحافظة على نظام معالجة مخاطر اإل 

  إلدارة والمهنيين بصفتهم الفردية وجميع الموظفين المعنيين اآلخرين؛ل للمساءلة بالنسبةتحديد واضح 

  دوري بما يكفل استمرار مدى أهمية هذه السياسات وجدواها. إستعراضلزوم إجراء  
  

  المسؤولية المشتركة

على عاتق المديرين الذين يتحكمون في أنشطة الموظفين التشغيليين وفي توزيع الموارد بالمؤسسة.  رهاقتقع المسؤولية الرئيسية عن معالجة اإل
مّكن المؤسسات من الوفاء بتلك المسؤولية. ومع ذلك، ال يمكن لنظام معالجة مخاطر هو نظام مؤسسي يُ  رهاقونظام معالجة مخاطر اإل

  فعاًال إال إذا كانت جميع الجهات المعنية مدركة لمسؤولياتها ولديها االلتزام والمهارات والموارد للوفاء بتلك المسؤوليات. نظاماً  أن يكون رهاقاإل
يتأثر بجميع أنشطة اليقظة، وليس  رهاقاإلو مة يجعل المسؤولية المشتركة أيضًا مسألة أساسية. السال يتهددكخطر  رهاقوالطبيعة الخاصة لإل

ثناء فقط بمتطلبات العمل (الفصل الثاني). واألفراد لديهم مسؤولية شخصية ألنه بإمكانهم اختيار مقدار الوقت الذي ينفقونه لمحاولة النوم أ
أثناء أداء المأمورية. وباإلضافة إلى ذلك،  رهاقدام االستراتيجيات الشخصية للتخفيف من وطأة اإلفترات الراحة المتوفرة، واختيار وقت استخ

الفرد  إرهاق. وكذلك فإن التعامل هام عندما يتعين قياس مستوى رهاقبالنسبة لالبالغ الطوعي عن أخطار اإل البالغة يحظى تعاونهم باألهمية
. وتقوم رغبة األفراد رهاقوٕاجراءات ضمان السالمة التابعة لنظام معالجة مخاطر اإل رهاقخاطر اإلمن أجل توفير بيانات إلجراءات معالجة م

في التعاون على ثقتهم في التزام مقدم الخدمات بمبادئ االبالغ الفعال عن السالمة. ويمكن أن تساعد عضوية المجموعات ذات الصلة في 
األفراد التي تعتبر أمرًا هامًا  موافقةفي تشجيع  رهاقوالتي يغطيها نظام معالجة مخاطر اإل رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل

  .رهاقبالنسبة لتوفير نظام فعال لمعالجة مخاطر اإل
  

  رهاقوثائق نظام معالجة مخاطر اإل  ٢-٢-٥

وتشكل سجًال ألنشطة هذا النظام والتغييرات المدخلة عليه. وهذه الوثائق أساسية  رهاقتصف الوثائق جميع عناصر نظام معالجة مخاطر اإل
أو  رهاق. ويمكن تركيز الوثائق في دليل نظام معالجة مخاطر اإلرهاقبالنسبة لعمليات التدقيق الداخلية والخارجية لنظام معالجة مخاطر اإل

ابع لمقدم الخدمات. ومع ذلك، ينبغي أن تكون الوثائق متاحة لجميع الموظفين الذين قد في دليل نظام إدارة السالمة الت المعلومات الالزمةدمج 
  يحتاجون إلى االطالع عليها. وأن تكون متاحة للدولة لكي تدققها.

  التابعة لمقدم الخدمات تصف وتسجل ما يلي: رهاقوثائق نظام معالجة مخاطر اإل
 ؛رهاقسياسات وأهداف نظام معالجة مخاطر اإل 

 ؛رهاقوٕاجراءات نظام معالجة مخاطر اإل ائلوس 

  واإلجراءات؛ الوسائلالمساءلة والمسؤوليات والسلطات المتصلة بهذه 

  مستمر؛ بشكلمقصورة الركاب وجميع الموظفين المعنيين اآلخرين  أطقمالقيادة و  أطقمآليات خاصة بإشراك اإلدارة و 

 التدريب وسجالت المشاركة؛ وشروط رهاقبرامج التدريب على نظام معالجة مخاطر اإل 

 وفترات الراحة واالنحرافات الكبيرة والدوافع وراء هذه االنحرافات المسجلة. مجدولة والفعلية وفترات المأمورياتمدد الرحالت الجوية ال 
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 لمتخذة.بما في ذلك النتائج المستمدة من البيانات المجّمعة والتوصيات واإلجراءات ا رهاقنواتج نظام معالجة مخاطر اإل 

  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلصالحيات  
  

  رهاقالمكّون الثاني: إجراءات معالجة مخاطر اإل  ٣- ٥

. والغرض منها هو تمكين مقدم رهاقجزءًا واحدًا من التشغيل اليومي لنظام معالجة مخاطر اإل رهاقتشكل إجراءات معالجة مخاطر اإل
  ، وهي تشمل ما يلي:رهاقاإلمخاطر الخدمات من تحقيق أهداف السالمة المحددة في سياسات نظام معالجة 

 ؛رهاقالرصد المتواصل لمستويات اإل )١

 خطرًا؛ رهاقتحديد الحاالت التي قد يشكل فيها اإل )٢

 تقييم المخاطر؛ )٣

  اطر عند االقتضاء.إعمال تدابير إضافية للتخفيف من وطأة المخ )٤
األنشطة  رهاق)، تشكل إجراءات معالجة مخاطر اإل٤-٥وٕالى جانب إجراءات ضمان السالمة (انظر المكّون الثالث المناَقش في الجزء 

  .١- ٥. وهي ترد بإيجاز في الشكل رهاقالتشغيلية لنظام معالجة مخاطر اإل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وٕاجراءات ضمان السالمة. رهاق: إجراءات معالجة مخاطر اإل رهاقمعالجة مخاطر اإل األنشطة التشغيلية لنظام    ١-٥الشكل 
. ويبّين هذا الشكل فعالية جميع تدابير التخفيف الحالية في رهاقإجراءات معالجة مخاطر اإل ١-٥يصف الصندوق األخضر في الشكل 

حلقتان إلجراءات معالجة  ١-٥ويتضمن الشكل حلقة مغلقة.  رهاق، ولذا تشكل إجراءات معالجة مخاطر اإلرهاقالرصد المتواصل لبيانات اإل
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مفتشو سالمة  –التأثير على الدولة 
الطيران المدني سيتعين عليهم فهم جوانب 

وقوة وضعف مختلف أنواع مصادر البيانات 
من أجل تقييم مالءمة تلك البيانات التي 

  الخدمات.يستخدمها مقدم 

مختلفة بشكل مختلف إلى حد ما داخل المؤسسة. وعلى سبيل المثال، يمكن التعامل مع  إرهاقإلبراز إمكانية معالجة أخطار  رهاقمخاطر اإل
األخرى التي تؤثر على  رهاقا قد تقتضي أخطار اإلاليومية، بينم رهاقبشكل كامل ضمن إجراءات معالجة مخاطر اإل رهاقبعض أخطار اإل

  نتائج تشغيلية مشاركة عدد أكبر من فريق نظام إدارة السالمة.
. رهاقمن أجل إعداد مؤشرات أداء السالمة في حالة اإل رهاقإجراءات معالجة مخاطر اإل حلقة وُتستخدم مجموعة من البيانات المرصودة في

، في حلقة ضمان السالمة بنظام معالجة رهاقات المستقاة من مصادر من خارج نظام معالجة مخاطر اإلوهي ُتستخدم، إلى جانب البيان
والسالمة (انظر المكّون  رهاقيوّفر مستوى مقبوًال من مخاطر اإل رهاقمن أجل التحقق مما إذا كان نظام معالجة مخاطر اإل رهاقمخاطر اإل

  ).٤-٥الثالث الوارد في القسم 
  حلقة مغلقة وفق ما يلي: رهاق، تشكل إجراءات معالجة مخاطر اإل١-٥في الشكل وحسبما ورد 

 ؛رهاقالرصد المتواصل لمستويات اإل )١

 خطرًا؛ رهاقتحديد الحاالت التي قد يشكل فيها اإل )٢

 تقييم المخاطر؛ )٣

  إعمال تدابير إضافية للتخفيف من وطأة المخاطر عند االقتضاء، والرجوع إلى الخطوة األولى. )٤
  وصف لكل من هذه الخطوات في األقسام التالية.ويرد 

  

  رهاقمصادر البيانات الخاصة برصد اإل  ١-٣-٥

أكثر  رهاقالالزمة كجزء من إجراءات معالجة مخاطر اإل رهاقُتعد بيانات رصد اإلو على البيانات.  رهاقتقوم إجراءات معالجة مخاطر اإل
تابع للمشّغل ة والتي ُتعالج في إطار نظام إدارة السالمة اللزاميالتي تمتثل للحدود اإل الجوية في العمليات رهاقلمعالجة اإل مما هو الزمشموًال 

  الجوي. 
 التوليفةوثمة مجموعات من أنواع البيانات التي يمكن االستفادة منها، واألهم هو اختيار 

الرصد  من ، في كلرهاقمن التدابير لكل عملية يغطيها نظام معالجة مخاطر اإل ةالسليم
 في تم تحديده. وترداالعتيادي وعندما يلزم توفير معلومات إضافية بشأن خطر محتمل 

(ب) من هذا الدليل قائمة من األدوات المستخدمة لتوفير أنواع مختلفة من البيانات  المرفق
، إلى جانب أمثلة على رهاقمتنوعة لرصد مستويات اإلالطرائق الويرد وصف مفّصل بشأن 

  ذلك، في أدلة التنفيذ ذات الصلة.
  اة ما يلي:وعند تقييم ماهية التدابير المالئمة لحالة معينة، ينبغي مراع

 على الكثير من المهارات وله أسباب عديدة، ولذا ال يوجد مقياس واحد يوفر صورة كاملة لمستوى  رهاقيؤثر التدهور المتصل باإل
 الحالي للفرد؛ رهاقاإل

 التدابير توفير . وتقتضي جميع رهاقهو المستوى المتوقع لمخاطر اإل رهاقوأهم شيء ينبغي مراعاته عند اختيار تدابير معالجة اإل
 رهاقموارد (مالية وموظفين) لجمع البيانات وتحليلها. ويتعين استخدام الموارد المحدودة استخدامًا فعاًال من أجل تحديد أخطار اإل

إضفاء األولوية على الجوانب التي في أمس الحاجة إلى الضوابط  على رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلومساعدة 
 التخفيف؛وتدابير 
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  ،رهاقبالغات اإليمكن استخدام ويمكن اختيار مجموعة جوهرية من التدابير من أجل الرصد االعتيادي. وعلى سبيل المثال 
 ؛رهاقوالتحليل المنتظم للجداول المعتزمة مقابل الجداول الفعلية للرصد المتواصل في أخطار اإل

 مجموعة العمل المعنية خدامها في حالة تحديد خطر محتمل وعندما يقرر ويمكن توفير مجموعة إضافية من التدابير من أجل است
ضرورة توفر المزيد من المعلومات. وكذلك، يتعين أن تكون التدابير المختارة متسقة مع مستوى المخاطر  رهاقبالسالمة من اإل

 المتوقع؛

  من قراراته  رهاقالعمل المعنية بالسالمة من اإل مجموعةينبغي المحافظة على التوازن بين جمع البيانات الكافية لكي يتأكد و
وأعماله، والمطالب اإلضافية التي يمكن أن تشكلها عملية جمع البيانات بالنسبة لألفراد (التي توصف في بعض األحيان علميًا 

  بمصطلح "إنهاك المشارك").
  

  رهاقتحديد أخطار اإل  ٢-٣-٥

  يتضمن بالضرورة ثالثة أنواع من تحديد األخطار: رهاقعن االيكاو، فإن نظام معالجة مخاطر اإلوفقًا للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة 

  
  

  القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو أيضًا أنواع مناسبة من البيانات والمعلومات التي يمكن رصدها: تقترح
  

  
  
  
  
  
  
  

، مع مراعاة العوامل المعروفة بتأثيرھا على النوم )الجداول(أخطار اإلرھاق المحددة بواسطة فحص جداول العمل المعتزمة •
.واإلرھاق

النوع التنبؤي  -1

.أخطار اإلرھاق المحددة بواسطة قياس مستويات اإلرھاق في العمليات الحالية•

)المرصود أثناء العمليات(النوع االستباقي   -2

.أخطار اإلرھاق المحددة بواسطة تقييم إسھام اإلرھاق في بالغات السالمة والوقائع التي حدثت•

)المجّمع بعد الواقعة أو الحادثة(القائم على رد الفعل النوع   -3

تحديد األخطار

التنبؤية االستباقية بناء على رد الفعل

الخبرة السابقة•
ممارسات الجدولة القائمة على الدالئل•
النماذج الرياضية البيولوجية•

االبالغ عن الشعور الذاتي بمخاطر •
االرھاق

االرھاق استقصاءات•
بيانات األداء•
قواعد بيانات السالمة والدراسات العلمية•
 تحليل العالقة بين وقت التشغيل المعتزم•

ووقت التشغيل الفعلي
رصد النوم•

بالغات االرھاق•
عمليات التدقيق التشغيلية•
التحقيقات في الوقائع•
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ينبغي أن تولي  –التأثير على الدولة 
الدول اهتمامًا أكبر لألدلة الفعلية عوضًا 
عن األدلة غير الدقيقة، عند مراعاة الخبرة 

  السابقة لمقدم الخدمات.

من المعلومات عديدة باستخدام جميع هذه الطرائق من أجل ضمان توفر أنواع  رهاقيتعين على مقدم الخدمات تحديد أخطاره الخاصة باإلو 
. ويمكن بواسطتها اتخاذ القرارات رهاقمن أجل مواصلة رصد مستويات مخاطر اإل رهاقوالبيانات التي يحتاجها نظام معالجة مخاطر اإل

  .القائمة على البيانات بناء على المبادئ والمقاييس الصالحة علمياً 
  وتصف هذه األجزاء التالية كل نوع من أنواع هذه البيانات.

  

  جراءات التنبؤية لتحديد األخطاراإل

المرجحة قبل وقوعها. وتنص القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو بشأن نظام  رهاقُصممت اإلجراءات التنبؤية لتحديد أخطار اإل
  المرتبطة بجداول العمل المعتزمة. وهي تتضمن استخدام ما يلي: رهاقحتملة للتنبؤ بمستويات اإلثالث طرائق م على رهاقمعالجة مخاطر اإل

 الخبرة السابقة (لمقدمي الخدمات أو غيرهم في قطاع الطيران)؛ 

  ؛قائمة على األدلةممارسات مجدولة 

 .النماذج الرياضية البيولوجية  
  

  الخبرة السابقة
وحسبما ُحدد في الفصل الثالث، ُتعد الخبرة الجماعية للمديرين والمسؤولين عن 

جداول التشغيل والعاملين التشغيليين مصدرًا مهمًا للمعلومات الالزمة وضع 
المتصلة بوضع الجداول. وعلى سبيل المثال، فقد يعرف  رهاقلتحديد أخطار اإل

جراء حاالت  رهاقمن اإل أعضاء الطاقم أن رحلة معينة تسبب مستوى عالياً 
التأخير المنتظمة الناجمة عن ازدحام الحركة الجوية، أو يعرف مراقبو الحركة 

بشكل خاص.  رهاقبعث على اإلالتشغيل ي الجوية أن نمطًا معينًا من نوبات
ويمكن تعزيز قيمة هذه الخبرة الجماعية بواسطة توعية الموظفين بشأن تأثير 

وتساعد هذه العوامل البيولوجية في تفسير السبب الذي يجعل ممارسات جدولة خاصة  .شأن ساعة الجسم البيولوجيةفقدان النوم وتعويضه، وب
بدايات العمل المبكرة وأيام المأموريات الطويلة وأوقات التوقف القصيرة أثناء الرحالت الجوية وفرص ك(مثًال ممارسات  رهاقعلى اإل تبعث

  وقات الزمنية).النوم أثناء النهار وعبور األ
إلى الخبرة السابقة وحدها قد ال يسفر عن ٕاعداد جداول التشغيل استنادًا و عندما تتغير مطالب التشغيل تقل فائدة االعتماد على الخبرة السابقة، و 

العاملين،  رهاقجمع بيانات عن المستويات الحالية إل أيضاً  أفضل الحلول الجيدة واالبتكارية الصالحة للمواقف الجديدة. وقد يكون من المهم
  وذلك للتأكد مما إذا كانت الدروس المستفادة من الخبرة السابقة مازالت صالحة للسياق الجديد. 

المتصلة بإعداد جداول التشغيل هي البحث عن  رهاقوثمة طريقة أخرى لتحديد أخطار اإل
أو  رهاقوبالغات اإل الوقائع بالغاتالمعلومات بشأن الجداول المشابهة. وقد يشمل ذلك 

البحوث العلمية المنشورة والمعلومات األخرى المتاحة عن العمليات الجوية المشابهة. وتعتمد 
بين هذه العمليات األخرى  الفعلي في هذا النهج اعتمادًا مباشرًا على مدى التشابهدرجة الثقة 

  فيها. رهاقوالعملية التي تحاول تحديد أخطار اإل
  

تحديد األخطار

التنبؤية االستباقية بناء على رد 
الفعل

• الخبرة السابقة
• ممارسات الجدولة القائمة على األداء
• النماذج الرياضية البيولوجية
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ال ينبغي أن  –التأثير على الدولة 
تعتمد الدولة على النماذج الرياضية 

البيولوجية كوسيلة وحيدة لتقييم فعالية نظام 
التابع لمقدم معالجة مخاطر اإلرهاق 
  الخدمات.

  ممارسات الجدولة القائمة على األدلة
)، يمكن ٨حسب المعلومات الموجزة في الفصل الثاني (التأثير التشغيلي رقم 

 رهاقالمتصلة بإعداد الجداول عند تطبيق علم اإل رهاقأيضًا التنبؤ بأخطار اإل
على وضع جداول التشغيل. ويمكن وضع قواعد الجدولة القائمة على األدلة 
بواسطة مراجع خبير، مثًال بواسطة موظف جدولة مدّرب على تحديد أخطار 

. وينبغي رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل، أو بواسطة رهاقاإل
س العلمي لقواعد الجدولة في وثائق نظام معالجة مخاطر تسجيل األسا

آلية للتحسين المستمر لقواعد الجدولة القائمة على  رهاقفي إجراءات معالجة مخاطر اإل رهاقويوفر الرصد المتواصل لمستويات اإل .رهاقاإل
  األدلة من أجل العملية الجوية.

المحتملة بواسطة جمع المعلومات بشأن الجداول التي تقارب أو تتجاوز قواعد الجدولة القائمة على األدلة.  رهاقويمكن تحديد أخطار اإل
حاالت عرقلة التشغيل أو مرض مراقب الحركة الجوية أو بسبب حاالت التبادل أو المقايضة المدخلة في قوائم  بسببويمكن أن يحدث ذلك 

  جداول مراقبة الحركة الجوية.
  

  الرياضية البيولوجية النماذج
المحتملة بواسطة  رهاقيمكن أن تحدد النماذج الرياضية البيولوجية أخطار اإل

، والذي يمكن استخدامه حينئذ كمؤشر للمضي في أحد الجداولتحليل 
التحقيق. وأفضل استخدام موثوق للنماذج التجارية المتوفرة حاليًا هو 

ية للوقوف على ما إذا كان خطر النسب رهاقمستويات اإللاالستخدام الخاص 
في هذا الجدول أكبر مما هو عليه في الجدول اآلخر. ومع ذلك ال  رهاقاإل

ينبغي استخدام تنبؤات النماذج بدون الرجوع إلى الخبرة التشغيلية عند اتخاذ 
متزايدة. وهي  إرهاقالتي قد تسفر عن مخاطر القرارات بشأن تصميم الجداول. وترمي النماذج الرياضية البيولوجية إلى التنبؤ بجوانب الجدول 

في حد ذاتها، فهي أداة واحدة فقط بين أدوات كثيرة يمكن استخدامها ضمن نظام معالجة مخاطر  رهاقال تشكل نظامًا لمعالجة مخاطر اإل
لية لسالمة الطيران المدني أيضًا ارشادات (ك) فوائد وحدود النماذج الرياضية البيولوجية. ولقد نشرت الهيئة األسترا المرفق. وترد في رهاقاإل

  ٣٤.رهاققّيمة بشأن استخدام النماذج الرياضية البيولوجية في نظام معالجة مخاطر اإل
  

  
  
  
  
  

  
                                                                 

٣٤   Biomathematical Fatigue Models: Guidance Document.  
http://www.casa.gov.au/wcmswr/_assets/main/aoc/fatigue/fatigue_modelling.pdf  
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  اإلجراءات االستباقية لتحديد األخطار

في العمليات الجوية الحالية. ويقوم نجاح اإلجراءات  رهاقبواسطة قياس مستويات اإل رهاقاإلجراءات االستباقية مصممة لتحديد أخطار اإل
مواصلة مشاركتهم في جمع البيانات. وينبغي مراعاة الضغوط التي في األفراد  رغبة) على رهاقاالستباقية (ونجاح نظام معالجة مخاطر اإل

 ارتداء(مثل استيفاء استبيان مرة واحدة ومسك سجالت يومية بمواعيد النوم والمأموريات و  رهاقاء مختلف فئات قياس اإليتحملها األفراد جرّ 
في أثناء رحالت  رهاقوٕاجراء عدة اختبارات أداء وتقييم معدالت اإلرصد النوم يوميًا قبل رحلة طيران وفي أثنائها وبعد انتهائها ل بسيط جهاز

  الطيران لفترة نوبة عمل واحدة، الخ).
. وثقتهم في أن الغرض من جميع رهاقوتُبّين رغبة األفراد في المشاركة أيضًا مستوى فهمهم ألدوارهم ومسؤولياتهم في نظام معالجة مخاطر اإل

رصد األفراد أثناء المأموريات وخارج أوقات المأموريات، ألن مستويات  رهاقد يتضمن قياس مستويات اإلوقالبيانات هو تحسين السالمة. 
أخالقية  إعتباراتأثناء المأموريات تتأثر بأنماط النوم السابقة للمأمورية وبأنشطة اليقظة التي تمت بعيدًا عن ساعات المأمورية. وثمة  رهاقاإل

ية األفراد واحترام سرية بياناتهم واستخدامها وما إذا كان من حقهم بالفعل رفض المشاركة (المشاركة تحيط بمسائل مختلفة مثل خصوص
مشاركة البشر). وقد سّنت عدة دول تشريعات محددة بشأن  تتطلبالطوعية هي شرط من شروط المشاركة في الدراسات العلمية التي 

  يتعين مراعاتها، باإلضافة إلى الشروط المحددة في اتفاقات قطاع الطيران. قد الخصوصية ومسؤوليات السالمة في مكان العمل التي
 رهاقال يوجد قياس واحد يقدم صورة كاملة لمستوى اإلفيؤثر على الكثير من المهارات وله أسباب عديدة،  رهاقوحيث أن التدهور المتصل باإل

ستباقية لتحديد األخطار. وعند اتخاذ القرار بشأن فئات البيانات الواجب لإلجراءات اال ضروريةالحالي للفرد والمصادر العديدة للبيانات 
في العمليات التي من المتوقع أن  رهاقمكثف لإل رصد. وينبغي إجراء رهاقما ينبغي مراعاته هو المستوى المتوقع لمخاطر اإل فأهمجمعها، 

  تتضمن مخاطر أشد.
  كاو على خمس طرائق محتملة لإلجراءات االستباقية لتحديد األخطار، أال وهي:وتنص القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االي

  ؛رهاقمخاطر اإلباالبالغ عن الشعور الذاتي 

 ؛رهاقاستقصاءات اإل 

 بيانات األداء ذات الصلة؛ 

 قواعد بيانات السالمة والدراسات العلمية المتاحة؛ 

  الفعلي.تحليل العالقة بين وقت التشغيل المعتزم ووقت التشغيل  
  ويرد أدناه شرح لهذه الطرائق.

  

  رهاقاالبالغ عن الشعور الذاتي بمخاطر اإل 
 رهاقالمرتفعة أو مشكالت األداء المتصلة باإل رهاقتوفر تقارير مستويات اإل

إذا ما في تسيير العمليات الجوية اليومية،  رهاقمعلومات حيوية بشأن أخطار اإل
أو بموجب الحدود  رهاقمعالجة مخاطر اإلُيعاَلج بواسطة نظام  رهاقكان اإل

). ويمكن أن تأتي ٣- ٣- ٤ريات (القسم ة ألوقات الطيران وأوقات المأمو لزامياإل
  البالغات من األفراد أو من موظفي التشغيل اآلخرين.

أساسيًا وذلك رهنًا بنظام  رهاقمنفصل لالبالغ عن اإل نموذجوقد ال يكون 
االبالغ عن األخطار في نظام إدارة السالمة التابع لمقدم الخدمات. ومع ذلك 

معلومات بشأن أحدث حاالت النوم (في يتعين جمع معلومات كافية. ويشمل ذلك 
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قد يشير عدم  –التأثير على الدولة 
وجود بالغات اإلرهاق إلى أن مقدم 

غير قادر أو غير راغب في دعم الخدمات 
  آليات إبالغ مناسبة.

الثالثة الماضية على األقل)، وتوقيت الحدث (إذا تضمن البالغ حدثًا)، وقياس غضون األيام 
(مثل معدالت التنبه أو النعاس المؤكدة). وينبغي  رهاقتدهور المتصل باإلالمختلف جوانب 

يها محرر البالغ سياق الحدث مساحة للتعليقات الكتابية يشرح ف رهاقأن توفر بالغات اإل
كعامل مساهم  رهاقوقوعه. وينبغي أن ُتدرج المعلومات الخاصة بتحديد اإل عن سببورأيه 

من هذا الفصل  ٥- ٥ة عن األحداث والحوادث. وترد في القسم لزاميفي نماذج االبالغ اإل
  . رهاقمناقشة للتدريب الخاص بتغطية إجراءات االبالغ عن اإل

لألفراد  وتوفير تعليقات في هذا الشأن رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلتحليًال منتظمًا بواسطة  رهاقاإل بالغاتينبغي تحليل و 
 بالغاتوالجماعات عن أي إجراءات متخذة أو عن السبب في اعتبار عدم ضرورة اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. ويمكن أن تدفع سلسلة من 

مجموعة العمل المعنية بالسالمة من ي معّين أو في سلسلة معّينة من نوبات العمل إلى المضي في التحقيق بواسطة بشأن طريق جو  رهاقاإل
  .رهاقاإل
  

  رهاقاستقصاءات اإل 
  ، هما:رهاقثمة نوعان أساسيان من استقصاءات اإل

  استقصاء بأثر رجعي وهو استفسار األفراد عن حاالت نومهم
التي تسببت فيها. وهو استقصاء  هم فيما مضى والعواملٕارهاقو 

طويل نسبيًا تستوفى استمارته عادة مرة واحدة فقط أو على فترات 
 زمنية متباعدة جدًا (مثًال مرة في السنة)؛

  االستقصاء االستباقي وهو الذي يطلب من األفراد تسجيل حاالت
هم في الوقت الراهن. وهو استقصاء قصير وتستوفى ٕارهاقنومهم و 

خالل مدة المأمورية أو  رهاقلبًا مرات عديدة لرصد اإلاستمارته غا
رحلة الطيران أو قائمة التشغيل. ويتضمن هذا االستقصاء عادة 

  والمزاج. رهاقاستفسارات عن معدالت النعاس واإل
اءات بأثر رجعي، وفي والنعاس (المقاييس النسبية) التي يمكن استخدامها في االستقص رهاق(ب). يقدم بعض القياسات النمطية لإل المرفق

االستقصاءات األخرى التي يمكن استخدامها للرصد المستقبلي. ويرد مزيد من الشرح لهذه االستقصاءات في سلسلة من أدلة التنفيذ. وهذه 
من  رهاقمة من اإلمجموعة العمل المعنية بالسالالمقاييس معتمدة وواسعة االستخدام في عمليات الطيران. واستخدام المقاييس المعيارية يمّكن 

بين العمليات الجوية (التي يشّغلها مقدم الخدمات أو جهات أخرى) على مدى وقت معّين ومع بيانات الدراسات  رهاقمقارنة مستويات اإل
  .رهاقالعلمية. ويساعد ذلك في اتخاذ القرارات بشأن أشد المجاالت احتياجًا إلى الضوابط ووسائل تخفيف اإل

بشأن  رهاقعلى عملية جوية معينة أو مسألة واحدة محددة. وعلى سبيل المثال، فإن سلسلة من بالغات اإل رهاقءات اإلويمكن تركيز استقصا
إلى إجراء استقصاء لجميع األفراد الذين ينفذون نمط  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلنمط معين من المأموريات قد يدفع 

أيضًا  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل(بأثر رجعي أو محتمل) لمعرفة مدى انتشار المشكلة. وقد يجري  المذكور المأمورية
استقصاء (بأثر رجعي أو محتمل) للحصول على آراء األفراد بشأن اآلثار الناجمة عن تغّير الجدول. ويمكن أن تكون االستقصاءات أعّم 

  مراقبة الحركة الجوية أو في أسطول طائرات أو فئة عمليات جوية محددة.من وحدات ي وحدة معينة ف رهاقلتوّفر مثًال فكرة عن اإل
بطريقة سريعة نسبيًا وقليلة التكاليف ألخذ "لقطات" عن مستويات  رهاق، يمكن إجراء استقصاءات اإلرهاقوبالمقارنة بأنواع أخرى من رصد اإل

الصورة  فإن ذلك يقدمفي المئة على نحو أمثل)،  ٧٠بة كبيرة من األفراد في االستقصاء (أكثر من وأسبابها المحتملة. وٕاذا شاركت نس رهاقاإل
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وآراء المجموعة بأسرها. وبما أن المعلومات التي ُتدرج في االستقصاءات معلومات ذاتية (نتائج ذاكرة  رهاقأكثر تمثيًال لمدى مستويات اإل
  .رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلنية يظل مهمًا لتوجيه قرارات وٕاجراءات وآراء األفراد)، فإن الحصول على صورة بيا

  

  بيانات أداء األفراد
توفر قياسات األداء بيانات موضوعية يمكن استخدامها لتكملة البيانات 

وفي إجابات استمارات االستقصاء. وتوجد  رهاقالذاتية الواردة في بالغات اإل
  حاليًا ثالثة ُنُهج رئيسية لرصد األداء يتسم كل منها بجوانب قوة وضعف.

أوًال، مجموعة االختبارات البسيطة التي تعدها وتقّرها المختبرات يمكن 
استخدامها في العمليات الجوية. وهي تقيس جوانب أداء الفرد (مثل سرعة رد 
الفعل واليقظة والذاكرة قصيرة األجل، الخ). وتشمل األشياء التي يتعين 

  الفرد ما يلي: إرهاقمراعاتها عند اختيار اختبار األداء المناسب لقياس 
عدة نقاط زمنية في ما هو طول فترة االختبار؟ وهل يمكن إكماله   )أ 

 (مثًال أثناء مأمورية العمل أو أثناء الرحلة الجوية) بدون االخالل بقدرة الفرد على الوفاء بمتطلبات المأمورية؟

 ان النوم وآثار دورة ساعة الجسم البيولوجية؟االختبار المعتمد؟ هل أثبتت مثًال تجارب مختبرية مراقبة أنه يسّجل آثار فقدهل   )ب 

قدر ضئيل جدًا من  ثمة الناجم عن المهام األكثر تعقيدًا، مثل األداء في جهاز محاكاة؟ (لألسف رهاقهل يتنبأ االختبار باإل  )ج 
 البحوث التي تتناول هذه المسألة في الوقت الراهن)؛

  بين العمليات الجوية؟ رهاقهل البيانات متوفرة لمقارنة مستويات اإلهل اسُتخدم االختبار في عمليات جوية مماثلة أخرى، و   )د 
ر اليسير بشأن كيفية أداء ال ُيعرف إال النز وكذلك،  .التدفق العادي للعمل تعرقلمقاييس األداء المضافة هذه بعيوب تتمثل في أنها تتسم و 

األكثر تعقيدًا أو بشأن إسهامه في أداء الفريق. ومع ذلك، فإن هذا النهج الفرد في االختبارات البسيطة بالمختبرات المتصلة بأدائه في المهام 
  هو النهج المتاح األنسب عمليًا في الوقت الراهن.

األفراد والبيانات المجّمعة بشكل منتظم من خالل استخدام نظام آلي (مثل  إرهاقوثانيًا ثمة اهتمام كبير بالعثور على سبل للربط بين مستويات 
وال تعرقل التدفق العادي للعمل وذات عالقة وطيدة بالسالمة التشغيلية.  اعتياديةانات الطيران). وميزة هذه البيانات أنها ُتجمع بصورة تحليل بي

تحليل بيانات  نظام وتكمن الصعوبة في تعدد العوامل التي تسهم في االنحراف عن بارامترات الرحلة المعتزمة. ومثًال فإن استخدام بيانات
يقتضي اثبات اتساق تغيرات هذه البيانات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع غيرها من قياسات  الذي يصيب عضو الطاقم رهاقيران لقياس اإلالط

ال تزال البحوث مستمرة في هذا و ساعة وتوقيت دورة ساعة الجسم البيولوجية، الخ).  ٢٤(مثل فقدان النوم خالل آخر  عضو الطاقم إرهاق
  المجال.
تدقيق السالمة الخاص من النهج الثالث االستعانة بمراقبين مدربين على تقييم أداء العاملين التشغيليين الذين يقومون بمهامهم (مثل ويتض

بالطيارين واستقصاء سالمة العمليات العادية الخاص بمراقبي الحركة الجوية). ومع ذلك فهو يقتضي قدرًا كبيرًا جدًا من العمالة وباهظ 
 . وقد يكون وجود المراقب مدعاة أيضًا لتنبيه األفراد وسببًا في ضغوط إضافية عليهم. وهذه العوامل تحد حاليًا من فائدة هذا النهج فيالتكاليف

  .رهاقفي نظام معالجة مخاطر اإل رهاقالتحديد االستباقي ألخطار اإل
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ينبغي للدول أن  –التأثير على الدولة 
تراعي توفير االطالع على المواد الخاصة 

باإلرهاق المتوفرة لعموم الناس، أو المراجع التي 
تدل على الوثائق ذات الصلة، لكي يتسنى 

  لجهات تقديم الخدمات الحصول عليها.

  قواعد بيانات السالمة والدراسات العلمية المتاحة
من قواعد بيانات  رهاقبشأن أخطار اإل معلومات أعمّ يمكن الحصول على 

التي  لزاميالسالمة الخارجية، مثل تقارير سالمة الطيران وتقارير االبالغ اإل
تحتفظ بها السلطات المعنية بالسالمة وقواعد البيانات التي تحتفظ بها جهات 

تعلقة تقديم الخدمات أو مؤسسات البحوث. وبسبب الندرة النسبية لألحداث الم
معت وحللت هذه األحداث مصدرًا إضافيًا مة، ُتعد قواعد البيانات التي جبالسال

في العمليات المشمولة بنظام  رهاقمهمًا ومكّمًال للتقييم المباشر لمستويات اإل
  . رهاقمعالجة مخاطر اإل

القائمة على التشغيل آخذة في االتساع. وتكمن  رهاقوالبحوث الخاصة باإل
ل على استخدامها لنهج علمية أكثر صرامة، مما يعمفي القيمة الخاصة لهذه الدراسات 

زيادة مصداقية نتائجها. وقد يكون مستوى التفاصيل في بعض الدراسات أكثر مما 
. ومع ذلك فإن معظم التقارير والبحوث رهاقيحتاجه تحديد االستباقي ألخطار اإل

  المنشورة لديها موجز تنفيذي أو ملخصات تعرض النتائج الرئيسية.
  
  

  

  التشغيل الفعلي تحليل العالقة بين وقت التشغيل المعتزم ووقت
أثناء تخطيط جداول التشغيل  رهاقيمكن إجراء التحديد التنبؤي ألخطار اإل

(انظر أعاله). ومع ذلك ثمة ظروف عديدة غير متوقعة يمكن أن تقتضي 
إدخال تغييرات على الجداول المعدة، ومنها مثًال األحوال الجوية واألعطال 

وفر الموظفين بسبب المرض. ويتصل التقنية أو اآللية غير المتوقعة أو عدم ت
بما تم إنجازه بالفعل وليس بما هو مخطط له. ويمكن أن تحدد البيانات  رهاقاإل

 مما هوأكثر  رهاقالخاصة بفترات العمل الفعلي األوقات التي يشتد فيها اإل
  .المعتزممتوقع من الجدول 

جب كل من لوائح ويلزم توفير بيانات بشأن فترات العمل المعتزمة والفعلية بمو 
. وبالنسبة للتحديد االستباقي رهاقة ونظام معالجة مخاطر اإللزاميالحدود اإل
المأموريات المعتزمة والفعلية لتتبع  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل، فقد يستخدم رهاقفي إطار نظام معالجة اإل رهاقألخطار اإل
  ما يلي كل شهر: حدوثعدد مرات 

 أموريات تنتهي بثالثين دقيقة على األقل بعدما هو مجدول؛فترات الم 

 ؛رهاقفي سياسات نظام معالجة مخاطر اإل ليوم المأمورية المجدولة المحدد تجاوز الحد األقصى 

 .حدوث تبادل للنوبات والرحالت  
  

تحديد األخطار

االستباقية

• االبالغ عن الشعور الذاتي بمخاطر االرھاق
• االرھاق استقصاءات
• بيانات األداء
• قواعد بيانات السالمة والدراسات العلمية
• المعتزمةتحليل أوقات العمل 
مقابل أوقات العمل الفعلية

• رصد النوم

التنبؤية بناء على رد 
الفعل

تحديد األخطار

االستباقية

• االبالغ عن الشعور الذاتي بمخاطر االرھاق
• االرھاق استقصاءات
• بيانات األداء
• قواعد بيانات السالمة والدراسات العلمية
• تحليل أوقات العمل المعتزمة
مقابل أوقات العمل الفعلية

• رصد النوم

التنبؤية بناء على رد 
الفعل
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يتعين على الدولة أن  –التأثير على الدولة 
إمكانيات آليات جمع تكون على دراية بحدود 

بيانات اإلرهاق، وأن تكون راضية عن استخدام 
مقدم الخدمات لهذه البيانات على النحو 

  المناسب.

  رصد النوم
، فإن رهاقلما كان فقدان النوم وتعويضه لهما أهمية أساسية في ديناميات اإل

أال  رهاقللتحديد االستباقي ألخطار اإل قّيم وشائع االستخدام أسلوبًا آخر ثمة
مزايا وعيوب  منهاوهو رصد النوم. ويمكن رصد النوم بطرق متنوعة، لكل 

   (ج)). المرفق(انظر 
إن أبسط وأرخص أسلوب لرصد النوم هو أن يدّون األفراد في سجالت يومية 

راسة وفي أثنائه وبعد انتهائه. وُيطلب أوقات نومهم قبل نمط العمل موضع الد
منهم عادة تسجيل موعد نومهم ومدى جودة نومهم فور استيقاظهم قدر االمكان 
وبوسعهم القيام بذلك باستخدام مفكرة ورقية أو جهاز الكتروني أو هواتف ذكية، 

  الخ.
شاط الحركي باستخدام "عداد النشاط". وهو جهاز مشابه والقياس األكثر موضوعية من غيره ألنماط النوم واليقظة هو الرصد المستمر للن

االستحمام). ويسّجل هذا الجهاز بانتظام بيانات عن كمية الحركة (عادة كل  وألساعة اليد يمكن ارتداؤه بصورة مستمرة (باستثناء االغتسال 
بعد. وبسبب ارتفاع تكلفة عداد النشاط (حتى اآلن) فإنه  دقيقة) وُتحمَّل هذه البيانات على الحاسوب بعد عدة أسابيع لكي يتسنى تحليلها فيما

 ال ُيستخدم إال على عّينة فقط من األفراد لرصد نومهم بهذه الطريقة. وتقتضي النظم الحالية أيضًا شخصًا مدّربًا على معالجة البيانات
  وتحليلها. 

المتوقع مرتفعًا أو غير مؤكد (مثلما هي  رهاقوفي حاالت نادرة، حيث يكون خطر اإل 
وم الحال مع فئات العمليات الجديدة)، يمكن استخدام أجهزة محمولة الختبارات الن

كهربائية  أقطاببالقنوات المتعددة ترصد النوم أثناء نمط من العمل. وهذا الجهاز له 
توضع على فروة الرأس والوجه وتسّجل اإلشارات الكهربائية الصادرة عن الدماغ (تخطيط 
الدماغ الكهربائي) وحركات العينين (تخطيط العين الكهربائي) وعضالت الذقن (تخطيط 

. ويعتبر جهاز اختبارات النوم بالقنوات المتعددة أمثل أسلوب لتقييم العضالت الكهربائي)
نوعية النوم وكميته، ولكنه مزعج نسبيًا للمشاركين ومعداته مكّلفة وتتطلب فنيًا مدّربًا على 

  تسجيل الدرجات يدويًا وتحليلها.
  

  لتحديد األخطار القائمة على رد الفعلاإلجراءات 
األفراد في  إرهاقمصممة لتحديد إسهام  الفعل القائمة على رداإلجراءات 

كيفية والهدف من ذلك هو تحديد  .بالغات السالمة واألحداث التي وقعت
والحد من احتمال تكرار أحداث مشابهة في  رهاقتخفيف آثار اإل إمكان

قائمة على رد أمثلة تدفع على اتخاذ إجراءات المستقبل. وفيما يلي 
  :الفعل
 ؛رهاقبالغات اإل 

 تقارير السالمة السرية؛ 

 تقارير التدقيق؛ 

 الوقائع؛ 

تحديد األخطار

االستباقية

• االبالغ عن الشعور الذاتي بمخاطر االرھاق
• االرھاق استقصاءات
• بيانات األداء
• قواعد بيانات السالمة والدراسات العلمية
• المعتزمةتحليل أوقات العمل 
مقابل أوقات العمل الفعلية

• رصد النوم

التنبؤية بناء على رد 
الفعل

تحديد األخطار

بناء على رد الفعل

• تقارير األخطار
• تقارير التدقيق في التشغيل
• التحقيق في األحداث

التنبؤية االستباقية
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عندما يعمل مقدم الخدمات في إطار 
، من رهاقنظام معالجة مخاطر اإل

المتوقع بذل المزيد من الجهود بشأن 
، مع رهاقتقييم المخاطر الخاصة باإل

تركيز خاص على تقييم الوقت المنفق 
في فترة المأمورية أو نمط العمل الذي 
قد يشكل فيه الضعف المحتمل الناجم 

 مخاطر أكبر. رهاقعن اإل
تقييم مخاطر اإلرهاق باستخدام أي 
منهجية هو تقييم محدود نظرًا لعدم 

وضوح كيفية تقييم التفاعالت المعقدة 
ويتعين القائمة بين عوامل اإلرهاق. 

استخدام جميع الطرائق مع معرفة 
 قدراتها المحدودة.

  إرهاقوفي حالة الطيارين وأحداث تحليل بيانات الطيران (المعروفة أيضًا بضمان جودة عمليات الطيران) فال يمكن الربط بين 
  ث.الطيارين وأحداث تحليل بيانات الطيران بدون مناقشة مستفيضة مع الطاقم المعني لفهم عناصر سياق الحد

أو لقسم السالمة لدى مقدم الخدمات أو لخبير خارجي متخصص  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلوبناء على حدة الحدث، يمكن ل
التي أفضت إلى ذلك الحدث. وينبغي تسجيل نتائج التحريات  رهاقأو وكالة تحقيق في الحوادث أن يجري تحليًال في حالة اإل رهاقبشؤون اإل
  .رهاقواعتبارها جزءًا من وثائق نظام معالجة مخاطر اإل رهاقعن اإل

كان عامًال أسهم في وقوع الحدث ينبغي  رهاق. وإلثبات أن اإلرهاقوال يوجد اختبار سهل (مثل تحليل الدم) لقياس الضعف الناجم عن اإل
  إثبات ما يلي:

  ؛إرهاقأن الشخص أو الفريق كان على األرجح في حالة 

 لفريق اتخذ إجراءات معينة أو قرارات معينة كانت هي السبب في الخطأ؛أن الشخص أو ا 

 .مدى تناسب تلك اإلجراءات أو القرارات مع نوع السلوك المتوقع من الشخص أو الفريق المرهق  
  .رهاق(ط) من هذه الوثيقة موجزًا لطريقة أساسية للتحقيق في اإل المرفقويرد في 

  

  رهاقتقييم مخاطر اإل  ٣-٣-٥

 ، يتعين تقييم مستوى المخاطر واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هذه المخاطر تقتضي أو ال تقتضي تخفيف وطأةرهاقبمجرد تحديد خطر اإل
. وقد تكون المنهجيات الحالية لتقييم المخاطر تابعة لنظام إدارة السالمة كافية بالنسبة لمقدمي الخدمات الذين يعالجون مخاطر هذه المخاطر

جهودًا أكبر بشأن  رهاقمن خالل نظمهم الخاصة بإدارة السالمة. ويقتضي استخدام نظام معالجة مخاطر اإل ةلزامياإلضمن الحدود  اقرهاإل
  .رهاقتقييم المخاطر الخاصة باإل

  تحديًا لألسباب التالية: "رهاقاإل"وقد يشكل تقييم المخاطر المرتبطة بخطر 
 على أداء جميع المهام التشغيلية؛من قدرة الفرد  رهاقيمكن أن يقلل اإل 

  الفرد. وقد ال يمكن التنبؤ  ضعفثمة عوامل كثيرة يمكن أن تسهم في مستوى
  بكثير من هذه العوامل.

 رهاقوكذلك تنخفض قدرة الفرد على أداء المهام المتصلة بالسالمة نتيجة تفاقم اإل
وكذلك تقل أيضًا قدرتهم على االستجابة لزيادات غير متوقعة في تعّقد المهام. ويمكن 

لتهديدات، مثًال عند هبوط عضو طاقم أن ترتبط هذه الزيادات في تعقد المهام بمعالجة ا
 مقصورة الركابقيادة الطائرة في أحوال جوية غير مناسبة، أو عند تعامل عضو طاقم 

مع عملية إجالء غير معتزمة أو 
أن يتعرض مراقب حركة جوية 

وبالعكس فإن أعباء العمل القليلة يمكن أن  لزيادة غير متوقعة في الحركة الجوية.
نادرًا ما يكون السبب الوحيد لوقوع الحادثة لكنه  رهاقيولوجي. واإلالنعاس الفس تكشف

 رهاقبدرجات متباينة. ويقوم مستوى المخاطر التي يمثلها اإل في العادة سبب مرجح
  على المهام والسياق الذي يجري فيه تنفيذها.

 وبسبب هذه العوامل، فإن قدرات جميع المنهجيات الحالية محدودة إلى حد ما لتقييم
. وكذلك فإن فائدة تطبيق جميع منهجيات تقييم رهاقالمخاطر عند تطبيقها على اإل
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نتيجة استمرار تطّور نظام إدارة  رهاقالمخاطر متصلة اتصاًال مباشرًا بمعرفة وخبرة المستخدم. ومع ذلك، استمر تحديث سبل تقييم مخاطر اإل
  حول العالم. رهاقاإلالسالمة وزيادة الخبرات التشغيلية لنظام معالجة مخاطر 

  

  رهاقاستخدام مقاييس المخاطر لتقييم مخاطر اإل 

نتائجهما. ويستخدم الكثير من  وأحدد المخاطر التي تتهدد السالمة باالحتمال المتوقع للخطر أو الحالة الراهنين وشدة عواقبهما عادة تُ في ال
احتمال وشدة مصفوفة المخاطر من أجل تقييم جميع أنواع المخاطر ومساعدتها في اتخاذ قرار ما إذا كان يلزم  شائعةمقدمي الخدمات بصورة 

. ويتم تحديد مستوى المخاطر المرتبطة باألخطار وما إذا كان مستوى المخاطر هو مستوى "يمكن تحّمله" لتدابير التخفيفموارد التخصيص 
فة. والعيوب الرئيسية الستخدام المصفوفات من أجل تقييم المخاطر هو أنها ال تراعي بصورة منتظمة بواسطة تحديد مستواه في تلك المصفو 

  الضوابط وتدابير التخفيف.
، الطبعة ٢٠١٣، Doc 9859مثاًال على فئات تصنيف شدة المخاطر بدليل إدارة السالمة الصادر عن االيكاو (الوثيقة  ١- ٥يعرض الجدول و 

  .مرتبطة بهذا الشأن مصفوفة لتقييم المخاطر ٢-٥دول الثالثة). ويعرض الج
  

  مواصفات شدة المخاطر (من دليل إدارة السالمة التابع لاليكاو، الطبعة الثالثة)   ١-٥الجدول 

 درجة الحدة المعنى القيمة

 الوفيات متعددة - كارثة

 المعدات دمرت -

 أ

بدني أو ازدياد عبء العمل إلى درجة  ٕارهاقتقلص كبير في هوامش السالمة، و  - خطر
 استبعاد االعتماد على أعضاء الطاقم للقيام بمهامهم بدقة أو اكتمال

 إصابات خطيرة -

 تلف كبير في المعدات -

 ب

تقلص واضح في هوامش السالمة، وتقلص في قدرة أعضاء الطاقم على التعامل مع  - رئيسية
 أو ظروف نالت من كفاءتهمظروف التشغيل المناوئة بسبب ازدياد عبء العمل 

 واقعة خطيرة -

 إصابة أشخاص -

 ج

 إزعاج - طفيفة

 قيود تحد من التشغيل -

 استخدام إجراءات الطوارئ -

 واقعة طفيفة -

 د

 ه بال عواقب خطيرة - ال تذكر
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تتنوع منهجيات تقييم  –التأثير على الدولة 
المخاطر المستخدمة لدى مقدمي الخدمات. 

ويتعين على الجهات القائمة على وضع اللوائح 
أن تضمن اتساق الطريقة التي يستخدمها كل 

مقدم للخدمات لنظامه لمعالجة مخاطر اإلرهاق 
مع منهجية مقدم الخدمات المستخدمة في نظامه 

السالمة، وأن تكون هذه الطريقة معدلة من إلدارة 
  أجل تقييم مخاطر اإلرهاق.

  الطبعة الثالثة)مصفوفة تقييم المخاطر التي تتهدد السالمة (قائمة على دليل إدارة السالمة الصادر عن االيكاو،    ٢-٥الجدول 

 رهاقاإل حدة  االحتمال

 كارثة 
A 

 خطر
B 

 رئيسية
C 

 طفيفة
D 

 ال تذكر
E 

 5A ٥ متكرر

ث
اد
ح

 

5B 

مة
ال
لس
ر ل
كبي

ض 
خف

 

5C 
مة
ال
لس
م ل
مھ

ض 
خف

 
5D 5E 

 4A 4B 4C 4D 4E ٤ عرضي

 3A 3B 3C 3D 3E ٣ مستبعد

 2A 2B 2C 2D 2E ٢ غير محتمل

 ١ شبه
 مستحيل

1A 1B 1C 1D 1E 

  
مصفوفات تقييم المخاطر، من المتوقع أن تقوم جهات تقديم الخدمات بتعديل فئات شدة واحتمال وقوع المخاطر. وتعتبر فائدة  وعند استخدام

متأثر الهي فائدة محدودة حيث أن أسوأ العواقب المتوقعة من األداء  رهاقلتقييم مخاطر اإل ١-٥استخدام مواصفات الشدة الواردة بالجدول 
  :رهاقعواقب كارثية. وينبغي مراعاة ما يلي فيما يتعلق بمخاطر اإل عند تنفيذ مهام حاسمة بالنسبة للسالمة هي دائماً  رهاقباإل

  ،الناقصعلى أداء الفرد وكيفية ظهور ذلك األداء  رهاقاإل ذلكالفرد وكذلك تأثير  إرهاقبغية فهم شدة العواقب، مراعاة مدى يلزم 
 في مكان العمل.

 هي التي تحدد شدة العواقب. ومثًال، إذا نام الشخص العامل في المكتب أثناء أداء رهاقالمهمة الجاري إنجازها (عند االصابة باإل (
نام هذا الشخص العامل في مقصورة قيادة الطائرة أو  مهمة إدارية معتادة، فلن تحدث عواقب مباشرة بالنسبة للسالمة. ومع ذلك، إذا
في محطة العمل أثناء أداء مهمة حاسمة بالنسبة للسالمة، فقد يؤدي ذلك 

  إلى وقوع حادث.
بواسطة استخدام مصفوفة،  رهاقأخرى، فبغية تقييم أنواع مختلفة من مخاطر اإلوبعبارة 

أفضل تنوع العواقب الممكنة الناجمة عن يتعين أن تبّين التصنيفات المختلفة للشدة بيانًا 
 رهاق. وستقوم التصنيفات المحتملة على نوع تصنيف شدة اإلرهاقاألداء المتأثر باإل

المستخدم. ولذا فعند استخدام مصفوفات تقييم المخاطر في نظام معالجة مخاطر 
دقيق لكيفية بتعديل مصفوفاتهم بواسطة االختيار ال رهاق، يلزم أن يقوم خبراء اإلرهاقاإل

تصنيف الشدة والترجيح. وفيما يلي أمثلة بسيطة عن كيفية تعديل تصنيف الشدة 
  المختلفة. رهاقوالترجيح من أجل تقييم مخاطر اإل
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  تصنيف الشدة:
. رهاقاألداء المتأثر باإلن بيانًا أفضل تنوع العواقب المحتملة الناجمة عن بيّ كما ورد أعاله، يتعين توفير تصنيفات مختلفة للشدة من أجل أن تُ 

  وتشمل األمثلة على تصنيف مواصفات الشدة ما يلي:
  كلما كان من المرجح تدهور أداءه.  رهاقمتصّورة" على أساس كلما ازداد شعور الفرد باإل إرهاقالشدة "مستويات  تصنيفاتقد تبّين

(ب) من  المرفقضًا استخدام مقاييس ذاتية أخرى (انظر الذاتي، رغم أنه يمكن أي "بيريللي-مقياس سام"اسُتخدم  ٣-٥وفي الجدول 
 هذا الدليل وشروح أكثر تفصيًال في أي من أدلة التنفيذ ذات الصلة).

  وفور تمكن تشغيل معتزمالفرد في نقاط مختلفة في جدول  إرهاقمستوى بمتوسط تهدف النماذج الرياضية البيولوجية إلى التنبؤ .
الشدة على العتبات المحددة بالنموذج  تصنيفاتته، يمكن أن تقوم موذج إلى السياق التشغيلي لمؤسسنالمستخدم من اسناد نتائج ال

 البيولوجي.- الرياضي

 ذات الصلة المرتبطة بمأمورية محددة أو بنمط عمل محدد، حسبما يرد في القسم  رهاقوقد يبين تصنيف الشدة عدد عوامل اإل
  ).رهاقل محدد لمخاطر اإلالتالي (تقييم مأمورية محددة أو نمط عم

  

 المتصّورة رهاق: مستويات اإل رهاقمثال على تصنيف شدة اإل    ٣-٥الجدول 

 القيمة المعنى بيريللي-نتائج سام
 A منهك تمامًا وغير قادر على العمل بصورة فعالة ٧

 B صعب جداً التركيز متعب بشكل متوسط،  ٦

 C متعب بشكل متوسط، التخلي عن التنفيذ ٥

 D قليل التعب ٤

 E بحالة جيدة، منتعش بعض الشيء ٣

 E مفعم بحيوية كبيرة، قادر على االستجابة، وليس في ذروة أدائه ٢

 E منتبه تمامًا، كامل اليقظة ١

  
  

  التصنيفات المحتملة
، وحيث رهاقعواقب معينة ناجمة عن األداء المتأثر باإل فيها عدد المرات التي قد تحدث ذاتية عنعلى تقديرات  رهاقيقوم احتمال حدوث اإل

  أن ذلك يقوم على السياق التشغيلي، فثمة متغيرات ال نهاية لها تؤثر على العواقب التشغيلية.
الساعة  ساعات بين المأموريات، وبداية المأموريات قبل ٧محدد متصل بنوع النوبة أو جدول العمل (مثًال أقل من  إرهاقوعند تقييم عامل 

  تر القابل للقياس الذي يمر به الفرد أو يتعرض له.االسابعة صباحًا)، فقد يكون من األفضل تحديد تصنيف االحتمال بواسطة التو 
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  رهاقتقييم مأمورية محددة أو نمط عمل محدد بشأن مخاطر اإل 

من أجل  معّينالمرتبطة بمأمورية محددة أو نمط عمل  رهاق، يتعين على مقدم الخدمات مراعاة مخاطر اإلرهاقمعالجة مخاطر اإللفي نظام 
  وهي غالبًا ما ُتستخدم مع بعضها البعض. لتقييم المخاطر، تحديد استراتيجيات التخفيف المالئمة. وتوجد الكثير من األدوات والطرائق المختلفة

البيولوجي. والنماذج الحالية - تخدام النموذج الرياضيالمرتبطة بنمط عمل معين من خالل اس رهاقمخاطر اإل تقديرويتم استخدام إحدى سبل 
المشّغل الجوي (معدالت األداء و/أو المعدالت الذاتية)، وليس للتنبؤ بالعقبات التي يجرها ذلك  إرهاقمصممة عمومًا للتنبؤ بمستويات متوسط 

المستنير مساعدة كبيرة عند استخدامها ألغراض تقييم  جالنماذ تشغيل محددة. وبينما يمكن أن يوفر استخدام بيئاتعلى السالمة في  رهاقاإل
  ينبغي أن تقوم فقط على األسس الرياضية البيولوجية. ال المخاطر، فإن القرارات التشغيلية

قرار ويرد أدناه موجز لذلك. وهي تقوم على اال ٣٥من حيث صلته بمأمورية معينة أو نمط عمل معين رهاقولقد تم وصف طريقة بديلة لتقييم اإل
ينجم عن فقدان النوم واليقظة الممتدة وتأثيرات الساعة البيولوجية وأعباء العمل (انظر المبادئ العلمية الواردة في الفصل الثاني).  رهاقبأن اإل

ية الداخلية ) من خالل الدراسات العلمرهاق" (أي العوامل التي تبين أنها مرتبطة بتفاقم اإلرهاقوفي هذه المنهجية، تم تحديد "عوامل اإل
  .رهاقمقدم الخدمات في مجال معالجة اإل خبراتوالوثائق العلمية ذات الصلة واالستقصاءات الداخلية و 
  ويمكن استخدام هذا النوع من المنهجية للقيام بما يلي:

 المتصلة بمأمورية واحدة/نوع واحد من النوبات. رهاقتحديد أسباب اإل 

  أمورية واحدة أو نوع واحد من النوبات." محددة ومقارنة لمإرهاقاسناد "قيمة 

 .(جزء من إجراءات التخفيف من وطأة المخاطر) تحديد تدابير التخفيف الفعالة لمأمورية واحدة ونوع واحد من النوبات 

 .القدرة على مقارنة نفس الرحلة أو المهام المنفذة في أوقات مختلفة 

  السالمة. لمسوغاتنقطة بداية  
وتتسم باألهمية الحاسمة بالنسبة للنجاح  رهاقتحديد قائمة مجدية بعوامل اإل في الشاملة وبيانات التشغيل المستنيرة باألهميةوتحظى األبحاث 

استخدام القوائم المعدلة والمعدة  بواسطة في استخدام هذه المنهجية. ويمكن تطبيق هذه المنهجية على أي عملية من العمليات الجوية وذلك
  مقدم الخدمات.ب الخاصة للظروف

المحتملة على  رهاقوفي الخطوة األولى من هذه المنهجية، فبالنسبة لنوع معين من مأمورية العمل أو نمط العمل، يتم تحديد جميع عوامل اإل
  أسوأ الحاالت" في ظل الظروف الحالية.سيناريو أنها موجودة أو غائبة في "

إذا كان يمكن تجنبه من خالل تدابير التخفيف. وُيستخدم العدد المتبقي من عوامل  ما لتحديدوفي الخطوة الثانية، يتم تقييم كل عامل موجود 
  من أجل تحديد ما إذا كان مخطط التخفيف مخططًا مقبوًال. رهاقاإل

جل فحص المخاطر من أ رهاقويمكن إضافة خطوة ثالثة باستخدام مصفوفات تقييم المخاطر والتي توفر تقييمًا إضافيًا للمخاطر في عوامل اإل
وفقًا لعدد مرات جدولة  رهاق"، مما يتيح تصنيف مخاطر اإلويوفر ذلك بعدًا "لتواتر التعّرضخالل فترة زمنية.  رهاقالمتراكمة المتصلة باإل
  رحلة ذات نتائج معينة.

  ) تعرض مثاًال عن استخدام هذه المنهجية.٧- ٥ الشكل إلى ٥- ٥ الشكل والمصفوفات الواردة أدناه (من ٢-٥الشكل 
  
  

                                                                 
٣٥   Tritschler, K. (2015), “Fatigue risk assessment methodologies”.  Paper presented at the EASA FRMS Workshop, Cologne.  
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 والتخفيف رهاقعوامل اإل  لجداول تقييممثال    ٢-٥الشكل 

 محلي، والخروج فيالتوقيت بال ١٦,٠٠: القدوم للعمل في الساعة كولونيامطار -مطار تينيريفي -كولونيانوع النوبة/المأمورية المحددة: مطار  
 ساعة ١١ (FDT) مدة الرحلةبالتوقيت المحلي، و  ٠٣:٠٠الساعة 

 التعليقات: المخفف أسوأ الحاالت :رهاقعامل اإل  

ص
نق

 
نوم
ال

 

 ٠٨- ٢٢ساعات (الليلة:  ٤ بنقصنوم الليلة السابقة ** مخفض 
 ليس ذي أهمية إذا كان أول يوم من أيام المأمورية **1 **1 بالتوقيت المحلي)

 تجّنب مغادرة اليوم السابق بعد منتصف الليل 0 **1 ساعات ٤ بزيادةتخفيض نوم الليلة ** السابقة 

  تجّنب أي مغادرة في اليوم السابق بعد منتصف الليل 0 ***1 ساعات قبل الليلة السابقة*** ٤تقليص نوم الليل بمقدار 

 تجّنب أي مغادرة في اليوم السابق بعد منتصف الليل 0 **1 السابقة** (نوم النهار فقط)** "مأمورية الليل"

ظة
اليق

 

  C/I * 1 1الوقت منذ اليقظة بزيادة ساعتين قبل 

 قبل المأمورية بالغفوةالتوصية  C/I * 1 (1)ساعات قبل  ٦الوقت منذ اليقظة بزيادة 

ساعات في  ١٠) أكثر من مدة الرحلة( 1 1 )مدة الرحلةساعات ( ١٠الوقت في المهمة بزيادة 
 الليل (!)

مدة ساعة ( ١٤ساعة وأقل من  ١٢الوقت في المهمة أكثر من 
  -- -- الرحلة)

جية
ولو
البي

سم 
الج

عة 
سا

مل 
عوا

 المأموريات السابقة ستصبح مأموريات متأخرة 0 1 ساعات ** ٤عرقلة ساعة الجسم البيولوجية بأكثر من  

  1 1 الظالم أو آخر هبوط أثناء ٢٣:٠٠الطيران بعد الساعة 

  1 1 وقت الطيران أقل من ساعتين أثناء نوافذ بطء الساعة البيولوجية

  -- -- وقت الطيران أكثر من ساعتين أثناء نوافذ بطء الساعة البيولوجية

مل
 الع

باء
 أع

  -- -- رحالت جوية متتابعة أو قطاعات متتابعة ٤أو  ٣

  -- -- الليلرحالت جوية أثناء  ٣رحالت جوية/أو  ٦أو  ٥

  -- -- حاالت ازعاج معروفة

 تجّنب التدريب أثناء هذه المأمورية 0 1 طيران تدريبي

  6 11 رهاقملخص عوامل اإل 
 رهاقتقييم عوامل اإل 

 مقبولة  عوامل ذات صلة: 0-3
 يتعين فحصها : عوامل ذات صلة  4-6
 إجراءات التخفيف : عوامل ذات صلة  7-9

 غير مقبولة : عوامل ذات صلة   10<

 مسؤولية عضو الطاقم *
 تعتمد على المأمورية السابقة **

 الليلة السابقة، وليلتان متعاقبتان ذات صلة بالموضوع ***

 النوم واليقظة وساعة الجسم البيولوجية ثم أعباء العمل، وذلك حسب هذا الترتيب. نقصلم يتم تقييم العوامل تقييمًا تامًا! ومعظم العوامل الهامة هي عوامل  –مالحظة  



نهج نظام معالجة مخاطر اإلرهاق: المكّونات الضرورية —الفصل الخامس  5-21  

 في ظل الظروف الحالية (الخطوة األولى) رهاقمثال على فئات تقييم نتائج عوامل اإل    ٤-٥الجدول 

 في ظل الظروف الحالية (الخطوة األولى): رهاقتقييم عوامل اإل 

 األجراء القبول العوامل ذات الصلة
 ال يلزم اتخاذ إجراءات تخفيف مقبولة 0-3
 ذات الصلة رهاقتحديد إجراءات التخفيف للتقليل من عوامل اإل الفحص 4-6
 المتبقية إلى أدنى حد ممكن رهاقتحديد إجراءات التخفيف للتقليل من عوامل اإل التخفيف 7-9

المتبقية إلى الحد األدنى  رهاقاإل تحديد إجراءات التخفيف للتقليل من عوامل غير مقبولة 9 <
 المقبول. وٕاذا لم يتسن ذلك ال ُيسمح بتنفيذ هذه المأمورية

 

 بعد إجراءات التخفيف (الخطوة الثانية) رهاقمثال على فئات مقبولية نتائج عوامل اإل    ٥-٥الجدول 

 بعد إجراءات التخفيف (الخطوة الثانية): رهاقمقبولية عوامل اإل 

 المقبولية رهاقالضعف الناجم عن اإل  الصلة العوامل ذات
 مقبول، ال يقتضي المزيد من إجراءات التخفيف منخفض 0-3

 متزايد 4-6
المتبقية منخفضة بالقدر المعقول من  رهاقمقبول، ولكن يجب االبقاء على عوامل اإل

  الناحية العملية
  عملية الرصد

 كبير 7-9

التي  رهاقعند الحد األدنى (تجّنب جميع عوامل اإل رهاقمقبول إذا ظلت عوامل اإل
  يمكن تفاديها).

مرات التي يمكن جدولة هذه المأمورية فيها محدود حسب عضو الطاقم وحسب العدد 
  الفترة الزمنية.

 اشتراط رصد فترة العمل هذه
 غير مقبول شديد 9 <

 

 المتراكم رهاقمثال على مصفوفة تقييم المخاطر بشأن اإل    ٦-٥الجدول 

 لكل عضو طاقم ولكل فترة عمل (أسبوع) رهاقتواتر التعرض لإل 
ذات  رهاقعوامل اإل 

يمكن جدولتها مرتين في  يمكن جدولتها كل يوم الصلة
 األسبوع

يمكن جدولتها مرة في 
 ظروف غير متوقعة األسبوع

 منخفضة منخفضة منخفضة منخفضة 0-3
 منخفضة منخفضة معتدلة معتدلة 4-6
 معتدلة معتدلة معتدلة مرتفعة 7-9
 مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة 9 <
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المنهجية على عمليات الرحالت الجوية القصيرة المدى في مأمورية طيران محددة من كولونيا إلى تينيريفي إلى كولونيا.  ُطّبقتوفي هذا المثال 
  على أنه متصل بهذا النوع من العمليات الجوية ومرتبط بدراسة علمية. إرهاقوُحدد كل عامل 

  
  الخطوة األولى:

  التي حددها الناقل الجوي  رهاقالذي يبّين عوامل اإل رهاقمل اإلاجدول تخفيف وتقييم لع ٢- ٥يعرض النموذج المبّين في الشكل
 ) في عمود "أسوأ الحاالت".-- ) أو غياب (١للرحلة القصيرة المدى. وفي الخطوة األولى، سجلت نتائج كحضور (

  في إطار الظروف الحالية (أي بدون إجراءات تخفيف). وفي المثال  رهاقيصّنف تقييم عدد مختلف من عوامل اإل ٤-٥الجدول
مورية إذا لم أنه في ظل الظروف الراهنة وسيناريو أسوأ الحاالت ال ُيسمح بتنفيذ هذه المأ رهاقلعامل اإل ١١المقدم تعني النتيجة 

  يتم تخفيض عدد العوامل بواسطة إجراءات التخفيف.
  الخطوة الثانية:

  المقدمة ( رهاقلتسجيل نتائج كل عامل من عوامل اإل ٢- ٥يستخدم النموذج الوارد في الشكلn=11 على أنها إما يمكن تجّنبها (
" وصف لكيفية تجّنبها (التخفيف). وفي المثال المقدم، ثمة ) في عمود "العوامل المخففة". ويرد في عمود "التعليقات١(صفر) أو ال (

 متبقية. إرهاقستة عوامل 

  رهاقالمقدمة كمثال أنه من المتوقع زيادة تدهور اإل ٦المخفف. وتعني النتيجة  رهاقمقبولية نتيجة عامل اإل ٥- ٥ويصّنف الجدول 
  ولكنه سيكون مقبوًال، بسبب إجراءات التخفيف اإلضافية المحددة.

  الخطوة الثالثة:
  خالل فترة زمنية.  رهاقمن أجل فحص المخاطر المتراكمة المتصلة باإل رهاقلعوامل اإل ةيعرض تقييم مخاطر إضافي ٦-٥الجدول

وفقًا لعدد مرات جدولة رحلة ذات نتيجة  رهاقعد "تواتر التعرض" إلى المصفوفة، مما يتيح تصنيف مخاطر اإلوقد أضيف هنا بُ 
  معينة. ومرة ثانية، يتعين تحديد الفئات بواسطة كل مشّغل جوي وفق سياقها المحدد.

  

  التخفيف  ٤-٣-٥

تخفيف  تدابيرتخفيف أم ال. وأهم شيء ينبغي مراعاته عند اختيار  تدابيريقتضي  رهاقتحدد إجراءات تقييم المخاطر ما إذا كان خطر اإل
توفير موارد (الجهد والوقت والتكاليف). ويتعين  رهاقاإل تدابيرذات الصلة. وتقتضي جميع  رهاقهو المستوى التقديري لمخاطر اإل رهاقاإل

التخفيف من أجل السيطرة سيطرة فعالة على  تدابيرالتي بأمس الحاجة إلى  للمجاالتتخصيص الموارد المحدودة  علىإضفاء األولوية 
  .رهاقاإل مخاطر

على البيانات، عوضًا من اعتمادها على الدافع غير المستنير لـــــ "فعل شيء ما".  رهاقالفعالة للتخفيف من اإل للتدابيريقوم االختيار الدقيق و 
مات أو غيره من مقدمي التخفيف المناسبة بواسطة موارد مثل الدراسات العلمية والوثائق العلمية ذات الصلة وخبرة مقدم الخد تدابيرويتم تحديد 

  .رهاقالخدمات المماثلين بشأن نظام معالجة مخاطر اإل
أليام وتتجاوز الضوابط الفعالة واستراتيجيات التخفيف أوقات الراحة وأوقات المأموريات. ويتعين مراعاة الضوابط وٕاجراءات التخفيف في سياق ا

ون إما طويلة جدًا أو تبدأ مبّكرًا جدًا في الصباح أو تنتهي متأخرة جدًا في الليل أو والمأموريات المتعاقبة، وذلك بالنسبة للمأموريات التي تك
تأثيرات ساعة الجسم البيولوجية على أوقات النوم واليقظة بصرف النظر عن أوقات الراحة لتستمر طوال الليل. ويتعين إضفاء انتباه خاص 

المتراكم وتصبح غير  رهاقلى مأمورية بمفردها قد ال تتناول التأثيرات الناجمة عن اإلوأوقات العمل. واستراتيجيات التخفيف التي تركز فقط ع
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 واللوائحفهمًا واسعًا للدراية العلمية والخبرة التشغيلية  رهاقالتخفيف من وطأة اإل تدابيرفعالة بكامل جدول العمل. ولذا تقتضي عملية تحديد 
يقتضي إجراءات  رهاقلتابع لمقدم الخدمات على جهة اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان خطر اإلالمنطبقة. وبينما يؤثر هيكل إدارة السالمة ا

التخفيف المناسبة وأن تتم استشارته بشأن جميع  تدابيربتحديد  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلوصى بأن يقوم تخفيف أما ال، يُ 
  .رهاققرارات التخفيف من اإل

  

  التخفيف تدابيررصد فعالية   ٥-٣-٥

. وتوفر رهاقمن أجل وضع مؤشرات ألداء السالمة في حالة اإل رهاقيمكن استخدام البيانات المرصودة في حلقة إجراءات معالجة مخاطر اإل
التخفيف من وطأته. وٕاذا أشارت مؤشرات أداء السالمة إلى عدم مالءمة  وتدابير رهاقمؤشرات أداء السالمة مقياسًا لرصد فعالية ضوابط اإل

للمشكلة وفقًا إلجراءات مقدم  لمدى خطورةيظل قائمًا، عندها ينبغي إجراء تقييم مفّصل  رهاقإجراءات التخفيف الحالية وٕالى أن خطر اإل
رات أداء السالمة مصدرًا حاسمًا للمعلومات بشأن إجراءات ضمان تخفيف جديدة مقترحة عند الضرورة. وُتعتبر مؤش واقتراح تدابيرالخدمات 

  أدناه). (س)(انظر القسم  رهاقالسالمة في نظام معالجة مخاطر اإل
ويتعين وضع قيم وأهداف مقبولة لكي يتسنى االستفادة من مؤشرات أداء السالمة. وينبغي أن تكون هذه القيم واألهداف المقبولة مالئمة 

لمستوى المخاطر في عملية جوية معينة، وفي مناطق "ممكنة االحتمال" أو "مقبولة" من عمليات تقييم المخاطر. ومن المتوقع أن بالنسبة 
. ومن رهاقوأداء نظام معالجة مخاطر اإل رهاقيؤدي وجود مجموعة متنوعة من مؤشرات أداء السالمة إلى توفير مؤشر أقوى لمستويات اإل

إلى أن المؤشرات المختلفة ألداء السالمة قد تكون مالئمة في أنواع مختلفة من العمليات الجوية. ويتعين تحديد مؤشرات المهم أيضًا اإلشارة 
) ويجوز تغييرها أثناء اكتساب الخبرة بشأن ٢- ٦(انظر القسم  رهاقأداء السالمة بالتشاور مع الدولة أثناء عملية إقرار نظام معالجة مخاطر اإل

  وتغّير الظروف التشغيلية. رهاقاطر اإلنظام معالجة مخ
  ما يلي: رهاقوتشمل األنواع المشتركة لمؤشرات أداء السالمة الخاصة باإل

 المتصلة بالمأموريات. وتشمل األمثلة ما يلي: تجاوز عدد مرات الحد  رهاقالمؤشرات التشغيلية ألداء السالمة التي ترصد أسباب اإل
التي تنتهي في نوافذ بطء الساعة البيولوجية، وعدد مرات القدوم  يةمأموريات الليلالوعدد فترات  األقصى ليوم المأمورية المجدولة،

 في [*] أيام متعاقبة. ٠٦:٣٠للعمل قبل الساعة 

  مثًال بشأن  رهاق. وتشمل األمثلة عدد بالغات اإلرهاقبشأن اإل قائمة على رد الفعلتقوم مؤشرات أداء السالمة على بيانات)
(هذه المنهجية ال تزال قيد  )FOQAضمان جودة عمليات الطيران (أو أحداث  رهاقأو االقتران) أو الوقائع المتصلة باإلالجدول 

 االعداد)، والتدابير الخاصة بالتغّيب.

 األفراد. رهاقتستند مؤشرات أداء السالمة على الرصد االستباقي للمستويات الفعلية إل  
  أمثلة على مؤشرات أداء السالمة هذه.وترد في أدلة التنفيذ ذات الصلة 

(أي أن تحقق مؤشرات أداء السالمة ذات الصلة قيمها وأهدافها المقبولة والمحددة  تنفيذ إجراءات التخفيف مستوى مقبوالً  كان مستوىٕاذا و 
 إلى مستوى مقبول، فسيلزم رهاقالتخفيف من خطر اإل تدابيرمسبقًا)، تصبح جزءًا من العمليات الجوية العادية. وٕاذا لم تخفف الضوابط و 

في الخطوة المناسبة. وقد يقتضي ذلك ما يلي: جمع معلومات وبيانات إضافية و/أو إعادة تقييم  رهاقإدراج إجراءات معالجة مخاطر اإل إعادة
  تخفيف جديدة. تدابيرالمخاطر التي تتهدد السالمة والمرتبطة باألخطار و/أو تنفيذ وتقييم ضوابط و 
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تقتضي مراقبة الدولة  –التأثير على الدولة 
لنظام معالجة مخاطر اإلرهاق الرصد المتواصل 
لنتائج ضمان السالمة. وقد تكون هذه النتائج 
أيضًا بمثابة مؤشر على فعالية مجموعة العمل 
المعنية بالسالمة من اإلرهاق وفريق نظام إدارة 

  السالمة التابعين لمقدم الخدمات.

  إجراءات ضمان السالمةالمكّون الثالث:   ٤- ٥

 رهاقالحلقة المغلقة الثانية من األنشطة التشغيلية لنظام معالجة مخاطر اإل رهاقضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإل تشكل إجراءات
ان السالمة بنظام معالجة وٕاذ تستخدم إجراءات ضم)، وهي ترصد مدى حسن سير كامل نظام معالجة مخاطر السالمة. ١- ٥(انظر الشكل 

إلى جانب المعلومات والخبرات المستقاة من مصادر  رهاقمؤشرات أداء السالمة المرصودة في إجراءات معالجة مخاطر اإل رهاقمخاطر اإل
  :لديها المهام الرئيسية التالية رهاقإجراءات ضمان السالمة بنظام معالجة مخاطر اإلفإن أخرى، 
يلبي أهداف السالمة المحددة في سياسات نظام  رهاقمستوى مقبوًال من مخاطر اإل رهاقمخاطر اإلرصد تقديم نظام معالجة  )١

 وأي متطلبات تنظيمية أخرى؛ رهاقمعالجة مخاطر اإل

في العمليات التي يغطيها نظام معالجة  رهاقرصد التغييرات في البيئة التشغيلية وفي المؤسسة التي قد تؤثر على مخاطر اإل )٢
أو تعزيزه قبل إدخال  رهاق، وتحديد السبل التي يمكن بواسطتها المحافظة على أداء نظام معالجة مخاطر اإلرهاقمخاطر اإل
 التغييرات؛

والمكونات األخرى  رهاقتوفير تعليقات مستمرة بشأن ردود الفعل التي تدفع إلى التحسين المتواصل إلجراءات معالجة مخاطر اإل )٣
  .رهاقلنظام معالجة مخاطر اإل

المؤسسة، فإن المسؤولية على أنشطة ضمان السالمة وفق نظم معالجة مخاطر وضمن 
يجوز توزيعها بصورة مختلفة، وذلك رهنًا بعدد وتعقد العمليات التي يغطيها نظام  رهاقاإل

وحجم جهة تقديم الخدمات. وعادة ما يضطلع فريق نظام إدارة  رهاقمعالجة مخاطر اإل
. رهاقضمان السالمة وفق نظام معالجة مخاطر اإلالسالمة بالمسؤولية عن إجراءات 

باالضطالع بإجراءات ضمان  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلوقد يتكفل 
ومع ذلك فإن بعض أنشطة ضمان السالمة  .رهاقالسالمة لنظام معالجة مخاطر اإل

ينبغي أن تضطلع بها  رهاقمثل عمليات التدقيق الداخلية إلجراءات معالجة مخاطر اإل
  مختلفة عن تلك المسؤولة عن إدارتها. بالمؤسسةوحدة 

والتركيز  رهاقكعنصر حاسم للتقييم المستمر ألداء السالمة في مجال اإل رهاقوينبغي للدولة أن تعتبر مهام الضمان لنظام معالجة مخاطر اإل
أدناه). ويمكن للدولة، عند اتباع إجراءات الضمان وبالعمل مع مقدم  ٤-٢- ٦ القسمعلى هذا المجال كجزء من الرقابة المتواصلة (انظر 

التي قد يتعين تغييرها (زيادة أو نقصان) أو حذفها  رهاقعّرف الحدود أو أنماط العمل المحددة ضمن نظام معالجة مخاطر اإلالخدمات، أن تُ 
تختار اشتراط حدود أو تدابير إضافية بالنسبة لتلك التي يقترحها مقدم وذلك رهنًا بكيفية أداء مؤشرات أداء السالمة. ويجوز للدولة أيضًا أن 

  الخدمات إذا ارتأت أنها ضرورية.
  وصفًا أكبر. رهاقوتصف األجزاء الفرعية التالية مهام إجراءات ضمان السالمة لنظام معالجة مخاطر اإل

  

  رهاقرصد أداء السالمة لنظام معالجة مخاطر اإل  ١-٤-٥

المحددة بواسطة مجموعة  رهاقمن خالل مؤشرات أداء السالمة لنظام معالجة مخاطر اإل رهاقفي أداء نظام معالجة مخاطر اإليتعين النظر 
  متنوعة من المصادر المختلفة، بما فيها:

 ونظام إدارة السالمة التابع لمقدم الخدمات؛٥-٣-٥(انظر القسم  رهاقاتجاهات مؤشرات السالمة من عمليات معالجة مخاطر اإل ( 

 بالغات وتحريات األخطار؛ 
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يتعين مناقشة  –التأثير على الدولة 
مؤشرات أداء السالمة لنظام معالجة مخاطر 
السالمة والموافقة عليها بين مقدم الخدمات 

فتش أمن الطيران المدني. وقد يتعين وم
  إستعراض هذه المؤشرات بين حين وآخر.

 التدقيق واالستقصاءات؛ 

 رهاقات ودراسات اإلستعراضاإل.  
التخفيف  وتدابيرمستوى مقبوًال، قد يتعين تعديل الضوابط  رهاقعندما ال يكون مستوى مؤشرات أداء السالمة لنظام معالجة مخاطر اإلو 

. في هذا الشأن ذات الصلة أفكارًا جديدة رهاقدراسات اإل تعراضإس). وقد يقدم ١- ٥(انظر الشكل  رهاقبواسطة إجراءات معالجة مخاطر اإل
نتائج  إستعراض. وقد يتعين رهاقوقد يلزم إجراء تحقيق في كيفية متابعة بالغات األخطار أو دراسة اتجاهات األخطار أو الوقائع المتصلة باإل

توصيات  عمليات التدقيق، وقد ينبغي إجراء مراجعات لتحديد ما إذا كان يتم اتباع
، أو ما إذا كان يتم تقديم التدريب المتصل رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل

 رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلحسبما هو متوقع أو ما إذا كان  رهاقباإل
معرفة السبب وراء عدم سير أعمال نظام معالجة مخاطر ليعمل وفقًا لصالحياته، 

مؤشرات أداء السالمة  إستعراضحسبما هو معتزم. وقد يكون من المناسب  رهاقاإل
  .رهاقلضمان استمرار كونها تدابير مالئمة ألداء السالمة بنظام معالجة مخاطر اإل

 مقدم الخدمات قادرًا على تحديد وتسويغ مؤشرات أداء السالمة التي أن يكون يجبو 
  ة على تقييم قوة التدابير المقترحة.ويجب أن تكون الدولة قادر اختار استخدامها 

وترد أدناه مناقشة مستفيضة الستخدام مختلف مؤشرات أداء السالمة المتأتية من مصادر متنوعة من أجل تقييم أداء نظام معالجة مخاطر 
  السالمة.

  

  ونظام إدارة السالمة رهاقإجراءات معالجة مخاطر اإل  حيث االتجاهات في مؤشرات أداء السالمة من

مجموعة العمل المعنية بعض المؤشرات التي يحددها  رهاقتشمل مؤشرات أداء السالمة لقياس مجمل أداء السالمة بنظام معالجة مخاطر اإل
 ٥-٣-٥التخفيف (أنظر القسم  وتدابيرمن أجل رصد فعالية الضوابط  رهاقكجزء من إجراءات معالجة مخاطر اإل رهاقبالسالمة من اإل

أعاله). وستختلف طبيعة هذه اإلجراءات بالنسبة لقطاعات الطيران المختلفة. وقد تشمل مؤشرات تغطي جوانب أوسع من أداء السالمة في 
  ما يلي: ، مثل مقاييس أداء السالمة ضمن نظام إدارة السالمة التابع للمشغل الجوي. وتشمل األمثلةرهاقنظام معالجة مخاطر اإل

 بالبالغات الطوعية األخرى عن األخطار؛ من حيث عالقتها رهاقعدد بالغات اإل 

 المرتبطة بمأمورية محددة أو نمط مأمورية معين؛ رهاقتواتر بالغات اإل 

 تواتر تجاوز الحواجز التي يحددها مقدم الخدمات؛ 

 رهاقلجة مخاطر اإلتكرار تجاوز الحدود الخارجية المتفق عليها بشأن النظام المقرر لمعا.  
  وترد في أدلة التنفيذ التابعة لمقدم الخدمات أمثلة محددة بشأن مؤشرات أداء السالمة.

)، يتعين وضع قيم وأهداف مقبولة بالنسبة لمؤشرات أداء السالمة، ويجب أن تكون هذه القيم واألهداف ٥-٣- ٥وحسبما ورد سابقًا (انظر 
في إجراءات تقييم المخاطر التابعة لمقدم الخدمات وعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدد مقدم  ةالمحدد تحّملهاالمنطقة التي يمكن دائمًا ضمن 

ويمكن استخدام اتجاهات  أكثر من عشرة مأموريات يومية كل شهر. ال يتجاوز رهاقالخدمات هدفًا ألداء السالمة في نظام معالجة مخاطر اإل
. ويمكن تحديد رهاقعلى قيم مقبولة أو تحقيق أهداف على مر الزمن من أجل تقييم أداء نظام معالجة اإلفي قدرة مقدم الخدمات على الحفاظ 

(مثل االتجاهات خالل مأموريات األفراد وبواسطة أنماط العمل والفترات الزمنية القصيرة (االتجاهات األسبوعية)، والفترات الزمنية الطويلة 
  عمليات أو مجموعات عمال معينة.ال أنواعسنوية)، وفيما يتعلق بأماكن أو االتجاهات الموسمية واالتجاهات ال
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المستمرة، فقد يتعين تحديد أهداف ومؤشرات أداء أكثر تطورًا من  ستعراض، كجزء من متطلبات اإلرهاقومع تطور نظام معالجة مخاطر اإل
  .رهاقأجل تحسين رصد أداء نظام معالجة مخاطر اإل

مستوى مقبوًال، فقد يتعين تعديل الضوابط ووسائل  رهاقمستوى أداء أي من مؤشرات أداء السالمة في نظام معالجة مخاطر اإلوعندما ال يكون 
ذات الصلة أفكارًا جديدة.  رهاق). وكبديل عن ذلك، فقد توفر دراسات اإل٣-٥(انظر القسم  رهاقالتخفيف بواسطة إجراءات معالجة مخاطر اإل

، أو سير رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلمن أجل فحص االمتثال لتوصيات  إستعراضفقد يتعين إجراء  وباالضافة إلى ذلك،
يعمل على النحو المطلوب.  رهاقذاته، وذلك لمعرفة ما إذا كان نظام معالجة مخاطر اإل رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلأعمال 

مؤشرات أداء السالمة من أجل ضمان أنها ال تزال تدابير مالئمة ألداء السالمة في نظام معالجة مخاطر  إستعراضوقد يكون من المناسب 
  .رهاقاإل
  

  بالغات وتحريات األخطار

وذلك إلى  رهاقالمحددة في إجراءات معالجة مخاطر اإل رهاقجميع أخطار اإل رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلينبغي أن يسّجل 
 رهاق. وينبغي إجراء تقييم منتظم لسجل أخطار اإلرهاقمتخذة للتخفيف من تلك األخطار، في وثائق نظام معالجة مخاطر اإل تدابيرأي  جانب

راهنة وصحيحة وتدابير تخفيف مالئمة، وذلك كجزء من إجراءات ضمان السالمة في نظام  إرهاقمن أجل ضمان احتوائه على أخطار 
  .رهاقاإل مخاطر معالجة

 رهاقالطوعية التي يقدمها األفراد كمؤشرات على فعالية نظام معالجة مخاطر اإل رهاقويمكن أيضًا رصد االتجاهات الواردة في بالغات اإل
المنتظم لهذه  ستعراض. ومع ذلك فإن اإلرهاقالفرد كعامل مساهم أقل شيوعًا من بالغات اإل إرهاقوُتعد أحداث السالمة التي يتم فيها تحديد 

. وهذان المصدران للمعلومات رهاقيلقي الضوء أيضًا على المجاالت التي تستحق التحسين في تسيير نظام معالجة مخاطر اإل قد حداثاأل
  .)(ب) من هذا الدليل المرفق(انظر  رهاقلهما قيمة تعتمد على استخدام الطرائق المناسبة لتحليل دور اإل

  

  التدقيق واالستقصاءات

 إلى رهاقدونما حاجة الى انتظار ازدياد اإل رهاقالتدقيق واالستقصاء مقاييس لفعالية نظام معالجة مخاطر اإلات يمكن أن توفر عملي
  لمستويات التي تستدعي تقديم البالغات أو تفضي إلى أحداث تمس السالمة (علمًا بأن تلك البالغات واألحداث نادرة نسبيًا).ا
  . وينبغي لها أن تجيب على األسئلة التالية:رهاقالتقييم الدوري لفاعلية نظام معالجة مخاطر اإليمكن استعمال عمليات التدقيق من أجل و 

  ؟رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلهل تنفذ جميع اإلدارات توصيات 

 المعنية بالسالمة من مجموعة العمل حسب توصيات  رهاقهل يستخدم العاملون التشغيليون المستهدفون استراتيجيات تخفيف اإل
 ؟رهاقاإل

 بالفعالية؟ رهاقهل يتسم برنامج تدريب نظام معالجة مخاطر اإل 

  الوثائق الالزمة ألنشطته؟ رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلهل يمسك  
. رهاقمل المعنية بالسالمة من اإلمجموعة العيتعين تنفيذ عمليات التدقيق الداخلية بواسطة وحدة في مؤسسة مقدم الخدمات ال عالقة لها بو 

. وثمة نوع آخر من التدقيق رهاقوتوفر مالحظات عمليات التدقيق التنظيمية معلومات مفيدة لرصد أداء السالمة في نظام معالجة مخاطر اإل
 الصالحيةو  رهاقمة من اإلمجموعة العمل المعنية بالساليمكن استخدامه في هذا السياق وتجريه لجنة علمية مستقلة تراجع دوريًا أنشطة 

ببيانات  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلالعلمية بتزويد  المراجعةفي اتخاذ القرارات. ويمكن أيضًا أن تقوم لجنة  لقراراته العلمية
  دورية عن أحدث المعلومات.
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إذا انتاب مفتش أمن  –التأثير على الدولة 
شاغل بشأن مسألة معّينة متعلقة الطيران المدني 

بعمليات جوية تنفَّذ في إطار نظام معالجة 
مخاطر اإلرهاق، يجوز له أن يطلب من مقدم 

الخدمات إجراء إستعراض رسمي أو دراسة رسمية 
  بشأن تلك المسألة المعينة.

ي توّثق مثًال مدى تأثر األفراد بالجداول وأنماط العمل، . فهرهاقويمكن أن توفر االستقصاءات "لقطات" عن فاعلية نظام معالجة مخاطر اإل
ا إما بسؤالهم عن تجاربهم األخيرة (استعادة األحداث) أو تعّقبهم على مدى وقت معين (نظرة استداللية). وينبغي أن تشمل االستقصاءات لهذ

(ب) من هذه  المرفقالقياسية لتوقيت النوم ونوعيته (انظر والنعاس، والتدابير  رهاقالغرض معايير معتمدة مثل موازين التقييم القياسية لإل
ي الوثيقة). ولكي ُتعتبر نتائج االستقصاءات ممثلة للفئة بكاملها ينبغي أن يكون معدل المشاركة فيها عاليًا (وحبذا لو أكثر من سبعين ف

  صاءات (بسبب انهاك المشاركين).المئة)، علمًا بأن معدل المشاركة يميل إلى النقصان مع االفراط في تواتر االستق
  

  رهاقات ودراسات اإل ستعراضاإل

، مثًال عندما يبدأ ٣٦من المرجح أن يكون مالئمًا للتعامل مع التغيير رهاقات السالمة لتقييم ما إذا كان نظام معالجة مخاطر اإلإستعراضُتجرى 
. ويقوم رهاقعملية قائمة ومشمولة بنظام معالجة مخاطر اإلتشغيل فئة جديدة من عمليات الطيران أو عند إدخال تغيير كبير على 

لمعالجة  رهاقومالءمة وفعالية إجراءات معالجة مخاطر اإل رهاقحدثها التغيير على مخاطر اإلبتقييم اآلثار التي من المرجح أن يُ  ستعراضاإل
  تلك التأثيرات.

أساسًا كمصدر لمعلومات أوسع نطاقًا من مصادر  رهاقُتستخدم دراسات اإل رهاقوفي إجراءات ضمان السالمة بنظام معالجة مخاطر اإل
(بينما تُنفَّذ إجراءات  رهاقفي نظام معالجة مخاطر اإل الشائعةخارجية بشأن المسائل 

معينة). وهي يتم تنفيذها عندما  إرهاقمن أجل تقييم أخطار  رهاقمعالجة مخاطر اإل
من المناسب ويكون  هاقر معنيًا بشأن مسألة عامة متصلة باإل إما يكون مقدم الخدمات

عملية طيران جديدة ال  تنفيذالطالع على المصادر الخارجية للمعلومات أو عند ا فيها
تتوفر بشأنها معلومات أخرى محددة. ويمكن أن تشمل مصادر المعلومات خبرات 
المشغلين الجويين اآلخرين أو الدراسات التي تشمل قطاع الطيران أو الدول أو الدراسات 

. ويمكن أن تكون هذه المعلومات قّيمة على وجه الخصوص في الحاالت التي العلمية
يتعين فيها على مقدم الخدمات أن يقدم مسّوغات للسالمة ولكنه يملك خبرة ودراية 

  محدودة في هذا الشأن.
  

  في ظل التغيير رهاقالمحافظة على أداء نظام معالجة مخاطر اإل  ٢-٤-٥

من قطاع الطيران. وقد تكون التغييرات ناجمة عن عوامل خارجية (مثل  عادياً إن بيئة الطيران هي بيئة دائبة الحركة وتشكل التغييرات جزءًا 
ات أو الشروط التنظيمية الجديدة أو متطلبات األمن المتغيرة) أو عن عوامل داخلية (مثل التغييرات االدارية أو فتح طرق جوية جديدة أو المعد

  :، إلى ما يليخليةما إذا كانت خارجية أو دا ،اإلجراءات). ويمكن أن تؤدي التغييرات
 الحالية؛ رهاقتقليص فعالية الضوابط وأساليب التخفيف المطبقة لمعالجة أخطار اإل 

  جديدة في العملية الجوية، والتي يتعين معالجتها. إرهاقإدخال أخطار  
، فهي توّفر سبًال لمعرفة هاقر قّيم مجمل أداء نظام معالجة مخاطر اإلتُ  رهاقوحيث أن إجراءات ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإل

  مناقشة مستفيضة لهذه األمور.أدناه الناشئة وٕادارة التغييرات المعتزمة. وترد  رهاقمخاطر اإل
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  الناشئة رهاقمعرفة مخاطر اإل 

لم ُتكتشف في السابق. ومثًال فإن التغييرات التي ُتستجد على جزء  رهاقمؤشرات أداء السالمة قد يبّين نشوء أخطار لإل في تحليل االتجاهات
الناشئة يمثل وظيفة مهمة من  رهاقفي جزء آخر منها. ولذلك فإن تحديد مخاطر اإل رهاقواحد من المؤسسة قد تزيد عبء العمل ومخاطر اإل

 رهاقتنظيمي أشمل من أفق إجراءات معالجة مخاطر اإل ، والتي لها أفقرهاقوظائف إجراءات أداء السالمة في نظام معالجة مخاطر اإل
مجموعة ينبغي أن ُتحال إلى  تعد الضوابط الحالية فعالة معها أو توليفة من المخاطر القائمة لم رهاقلإل ومحددة . وأي مخاطر جديدةفقط

(تقييم المخاطر وتصميم وتنفيذ ضوابط فعالة  رهاقإلليقّيمها ويعالجها في إطار إجراءات معالجة مخاطر ا رهاقالعمل المعنية بالسالمة من اإل
  فعالة لتخفيف وطأتها). وتدابيرلها 

  

  إدارة التغييرات المعتزمة

تنص رسمية إلدارة التغييرات و  إجراءاتتوّفر  رهاقينبغي أن يكون لدى مقدم الخدمات إجراءات لضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإل
  ما يلي: على

 .إرهاقتحديد ما في البيئة التشغيلية من تغييرات قد تسفر عن مخاطر  )١

 .إرهاقتحديد ما في المؤسسة من تغييرات قد تسفر عن مخاطر  )٢

  أو لتحسينه قبل تنفيذ التغييرات. رهاقالنظر في الوسائل المتاحة التي يمكن استخدامها للحفاظ على أداء نظام معالجة مخاطر اإل )٣
لى برامج التدريب، ، وٕادخال تعديالت عرهاقرات ما يلي: جعل العمليات الجوية الجديدة في نطاق نظام معالجة مخاطر اإلوتشمل أمثلة التغيي
  العمل، وعدد الموظفين المتقلب. وتعديل شكل قوى

  ويتعين على مقدم الخدمات القيام بما يلي عند التخطيط إلدخال تغييرات:
 وتقييم المخاطر المرتبطة بها،  رهاقوٕاجراءات نظام إدارة السالمة لتحديد أخطار اإل رهاقاستخدام إجراءات معالجة مخاطر اإل

 واقتراح الضوابط ووسائل التخفيف.

  الحصول على موافقة مالئمة من الهيئة التنظيمية بأن استخدام الضوابط ووسائل التخفيف المقترحة سيسفر عن مستوى مقبول من
 المخاطر المتبقية.

 مرتبطة بالتغييرات. إرهاقستراتيجية الخاصة بمعالجة أي مخاطر توثيق اال  
أعاله) تعليقات دورية في  ١-٤-٥(الوارد في القسم  رهاقوأثناء فترة تنفيذ التغييرات، يوفر رصد ضمان السالمة في نظام معالجة مخاطر اإل

  لظروف الجديدة. وتشمل األمثلة فترة تصديق لما يلي:يعمل حسب ما هو مطلوب في ا رهاقهذا الشأن تفيد بأن نظام معالجة مخاطر اإل
 عضو الطاقم، إلى جانب المزيد من التقييم المتكرر لمؤشرات أداء السالمة كجزء  رهاقوي جديد، يتم أثناءه رصد إضافي إلطريق ج

 .رهاقمن إجراءات ضمان السالمة لنظام معالجة مخاطر اإل

 مراقبي الحركة الجوية، إلى جانب المزيد من  رهاق، يتم أثناءه رصد إضافي إلتمديد ساعات المأمورية ضمن نمط خاص للعمل
  .رهاقالتقييم المتكرر لمؤشرات أداء السالمة كجزء من إجراءات ضمان السالمة لنظام معالجة مخاطر اإل
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ينبغي أن تشرع  –التأثير على الدولة 
الدول في عملية مالئمة لتمكين مقدمي الخدمات 
من إدخال تغييرات تؤدي إلى تحسين سالمة 

الطيران في إطار نظام معالجة مخاطر اإلرهاق 
  بدون أي تغيير غير معقول في تنفيذها.

  التحسين المتواصل  ٣-٤-٥

، فهي توفر أيضًا سبًال لضمان المحافظة على رهاقمعالجة مخاطر اإلحيث أن إجراءات ضمان السالمة توفر سبًال لرصد مجمل أداء نظام 
  .رهاقتحسين نظام معالجة مخاطر اإللمواصلة وكذلك سبًال  رهاقمعالجة مناسبة لإل

على التحسين المستمر لنظام  رهاقتنص إجراءات ضمان السالمة لنظام معالجة اإل
  بواسطة ما يلي: رهاقمعالجة مخاطر اإل

 عن عواقب غير مقصودة  أسفرت رهاقإزالة و/أو تعديل ضوابط مخاطر اإل
البيئة التشغيلية أو  بسبب التغييرات المدخلة علىأو لم تعد ثمة حاجة إليها 

 المؤسسة. على

 .التقييم الروتيني للتسهيالت والمعدات والوثائق واإلجراءات 

  الناشئة. رهاقعمليات وٕاجراءات جديدة لتخفيف مخاطر اإل اعتمادتحديد الحاجة إلى  
وذلك لغرض توفرها للتدقيق الداخلي والتدقيق الذي تمارسه الهيئة  رهاقالتغييرات المدخلة على نظام معالجة مخاطر اإلومن المهم توثيق 

  التنظيمية.
  

  التعزيزالمكّون الرابع: إجراءات   ٥- ٥

بدعم األنشطة التشغيلية لنظام  رهاقنظام معالجة مخاطر اإلالتعزيز بتقوم إجراءات  رهاقإلى جانب سياسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإل
هي مكّون أساسي لنظام معالجة  التعزيزوٕاجراءات ضمان السالمة). وٕاجراءات  رهاق(إجراءات معالجة مخاطر اإل رهاقمعالجة مخاطر اإل

. وبالفعل، ٣٧المؤسسة ذلك مثل نظام إدارة السالمة، يعتمد على االتصاالت الفعالة في جميع أرجاءفي ، مثله هذا النظامألن  رهاقمخاطر اإل
 التعزيز، فإن إجراءات رهاقوٕاجراءات ضمان السالمة هي "المحرك" لنظام معالجة مخاطر اإل رهاقبينما قد تكون إجراءات معالجة مخاطر اإل

معالجة مخاطر نظام في تشكل أسسه التي يقوم عليها. وكذلك يتعين إبالغ جميع الجهات المعنية بصورة منتظمة بشأن أنشطة وأداء السالمة 
أو من نظام إدارة السالمة أو من الموظف  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل. ورهنًا بهيكل المؤسسة، فإن هذا قد يأتي من رهاقاإل

الجهات . وكذلك يتعين على العاملين التشغيليين المعنيين وغيرهم من رهاقالتنفيذي المسؤول عن خطة اتصاالت نظام معالجة مخاطر اإل
أو غيره من الجهات االدارية المعنية األخرى على الفور وبوضوح بشأن الشواغل  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلالمعنية إبالغ 

ولدورها ضمن نظام معالجة  رهاق. وفي جميع الحاالت يتعين أن يتحلى جميع األطراف المعنية بفهم مناسب لإلرهاقالمتعلقة بأخطار اإل
  .رهاقخاطر اإلم
  :تنفيذ ما يلي رهاقلنظام معالجة مخاطر اإل التعزيزإجراءات  تقتضيعند تناول الحاجة إلى االتصاالت الفعالة، و 

 رهاقالبرامج التدريبية المتصلة باإل. 

 رهاقخطة اتصاالت فعالة لنظام معالجة مخاطر اإل.  
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يوصى بأن تضع  –التأثير على الدولة 
الدولة شروط أهلية خاصة بمعلمي التدريب على 
نظام معالجة مخاطر اإلرهاق الذين قد يشكلون 

مقدم جزءًا من إدارة التدريب الداخلية لدى 
  الخدمات أو متعاقدة خارجي.

  رهاقالبرامج التدريبية لنظام معالجة مخاطر اإل  ١-٥-٥

نظامًا فعاًال، يتعين توفير التدريب المالئم لجميع العاملين الذين يسهمون في أداء السالمة في إطار  رهاقلكي يكون نظام معالجة مخاطر اإل
. ويشمل ذلك العاملين التشغيليين ومسؤولي جداول التشغيل وغيرهم من موظفي المؤسسة الذين لديهم تأثير رهاقنظام معالجة مخاطر اإل

مجموعة العمل المعنية بالسالمة ، وجميع أعضاء التشغيلأو غير مباشر على فترات عمل األفراد المعتزمة والفعلية، ومتخذي قرارات  مباشر
والعاملين في تقييم المخاطر التشغيلية وتخصيص الموارد. وهي تشمل أيضًا أعضاء اإلدارة العليا وخاصة الموظف التنفيذي  رهاقمن اإل

  .رهاقورؤساء أي إدارة لها عالقة بالعمليات المشمولة بنظام معالجة مخاطر اإل رهاقم معالجة مخاطر اإلالمسؤول عن نظا
المطلوبة من كل مجموعة لتؤدي دورها و  المختلفة وفقًا للمؤهالت والمهام رهاقبرامج التدريب لنظام معالجة مخاطر اإلوينبغي تكييف محتويات 

ديناميات فقدان النوم . ويشترط أن تكون جميع المجموعات قد حصلت على ثقافة أساسية في رهاقبفعالية في نظام معالجة مخاطر اإل
الناجم عن تفاعل هذه العوامل مع  رهاقوتعويض النوم وفي تأثيرات الدورة اليومية لساعة الجسم البيولوجية وفي تأثير أعباء العمل وفي اإل

 تطلعضغوط التشغيل (انظر الفصل الثاني أعاله). وباإلضافة إلى ذلك فمن المفيد أن 
ها الشخصي والمسائل إرهاقكيفية التعامل مع ب على المعلومات الخاصة المجموعات

 في رهاقالخاصة بنومها. وتتمثل السمة الخاصة للتدريب على نظام معالجة مخاطر اإل
 –النوم وفهم تأثيرات ساعة الجسم البيولوجية  إدارة – رهاقالمبادئ األساسية لعلم اإل أن

اء العمل وكذلك بحياتهم خارج أثن رهاقمتصلة بأدوار األفراد في نظام معالجة مخاطر اإل
القيادة السليمة للسيارة وفي البقاء بصحة جيدة. ومن ثم فإن التدريب مثل نطاق العمل، 

يغطي مسائل يمكن أن تهم الجميع ألن هذا  رهاقالخاص بنظام معالجة مخاطر اإل
األمر يمكن أن يساعد في تعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة في نظام معالجة مخاطر 

  .رهاق(ي) اقتراحات بشأن موضوعات للتدريب على نظام معالجة مخاطر اإل المرفق. وترد في رهاقإلا
  ورصد فعاليتها. رهاقويلزم أن يمسك مقدمو الخدمات سجالت عن برامجهم التدريبية لنظام معالجة مخاطر اإل

  

  خطة االتصاالت  ٢-٥-٥

. وينبغي أن تتضمن خطة اتصاالت نظام رهاقتنفيذ وصيانة نظام معالجة مخاطر اإلاالتصاالت الفعالة هي أمر حاسم بالنسبة للنجاح في 
  التابعة لمقدم الخدمات ما يلي: رهاقمعالجة مخاطر اإل

 لكي يعيها جميع أصحاب المصلحة. رهاقشرح سياسات وٕاجراءات ومسؤوليات نظام معالجة مخاطر اإل 

 رهاقالمعلومات المتعلقة بنظام معالجة مخاطر اإل تعميمالمستخدمة لجمع و  وصف قنوات االتصال.  
تشكل جزءًا مهمًا من خطة االتصاالت. ولكن التدريب ُيقدم عمومًا على  رهاقمن الواضح أن برامج التدريب على نظام معالجة مخاطر اإل

مستمرة مع أصحاب المصلحة إلطالعهم على فترات شديدة التباعد نسبيًا (مرة في السنة مثًال). وباإلضافة إلى ذلك يتعين وجود اتصاالت 
"نصب األعين" وتشجيع جميع  رهاقوعلى حسن إدارة السالمة في هذا النظام، وذلك من أجل إبقاء اإل رهاقأنشطة نظام معالجة مخاطر اإل

اللكترونية (مواقع ومنتديات أصحاب المصلحة على مواصلة التزامهم بمكافحته. ويمكن استخدام أنواع مختلفة من االتصاالت، مثل الوسائط ا
  االنترنت والبريد االلكتروني) والرسائل اإلخبارية والنشرات والندوات وحمالت الملصقات الدورية في المواقع االستراتيجية.
هذا  وأداء سالمة رهاقويتعين توخي الوضوح وحسن التوقيت والمصداقية في االتصاالت التي تجري بشأن أنشطة نظام معالجة مخاطر اإل

أو غيره من اإلدارات المختصة)، أي أن تكون هذه االتصاالت مطابقة للوقائع  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل(اتصاالت  النظام
وأدوار مختلف أصحاب المصلحة حتى ال يتم إغراقهم في  إحتياجاتالسابقة. وينبغي أن تكون معلومات االتصاالت مصممة لتناسب  والبيانات

  معلومات كثيرة ال تهمهم.
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ينبغي أن تبحث  –التأثير بالنسبة للدولة 
الدول عن األدلة التي تثبت أن مقدمي الخدمات 
وّفروا تعليقات في الوقت المناسب ألولئك الذين 

قدموا بالغات اإلرهاق حيث أن ذلك يشجع سلوك 
  مناسب.االبالغ ال

وُتعد اتصاالت العاملين التشغيليين المستهدفين أو أولئك الذين بإمكانهم االطالع على 
، ومعرفة رهاقاتصاالت حيوية للوقوف على أخطار اإل هيالمعلومات ذات الصلة 

وتوفير المعلومات الالزمة  رهاقآرائهم في مدى فاعلية الضوابط ووسائل تخفيف اإل
(عن طريق المشاركة مثًال في  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل لمؤشرات أداء السالمة في

). ولكي تكون هذه االتصاالت واضحة وصادقة رهاقاستقصاءات ودراسات رصد اإل
أن يعوا تمامًا  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل في ينبغي لجميع أصحاب المصلحة

لومات التي يوّفرها السياسات التي تحكم سرية البيانات وضرورة االستخدام األخالقي للمع
العفوية التي تمس السالمة وبين االنتهاك المتعمد الذي  رهاق. وينبغي أيضًا توفير الوضوح بشأن الحد الفاصل بين أحداث اإلالبالغاتمقدمو 

  يتعين معاقبته.
جراءات ضمان السالمة في نظام وتقييمها تقييمًا دوريًا كجزء من إ رهاقينبغي وصف خطة االتصاالت في وثائق نظام معالجة مخاطر اإلو 

  .رهاقمعالجة مخاطر اإل
  
  

_____________________  
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  : التنفيذ رهاقنهج نظام معالجة مخاطر اإل  —الفصل السادس 
  
  

وٕاجراءات المراقبة من أجل ضمان أن يوفر نظام الضرورية من الدولة وضع اللوائح واإلرشادات  رهاقيقتضي تنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل
التابع لمقدم الخدمات مستوى مقبوًال من السالمة للدولة. وبالنسبة لمقدم الخدمات فإن تنفيذ نظام معالجة مخاطر  رهاقاإلمعالجة مخاطر 

المقرر ومواصلة المحافظة  رهاقإلى مستوى الموافقة على نظام معالجة مخاطر اإل رهاقيشير إلى تطوير نظام معالجة مخاطر اإل رهاقاإل
الخاصة بهذا القطاع والتي تدعم  رهاقلة لتنفيذ هذا النظام بواسطة مقدمي الخدمات في كل دليل من أدلة معالجة اإلعليه. وترد مناقشة مفصّ 

  دليل الجهات التنظيمية هذا.
  من منظور الدولة في إطار األقسام التالية: رهاقويتناول هذا الفصل تنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل

 رهاقلنظام معالجة مخاطر اإل اتخاذ القرارات بشأن توفير لوائح. 

 رهاقسّن إجراءات موافقة لنظام معالجة مخاطر اإل. 

 رهاقمراقبة نظام معالجة مخاطر اإل.  
  

  رهاقعملية اتخاذ القرار بتوفير لوائح لنظام معالجة مخاطر اإل  ١- ٦

تفتيش حكومي مدّرب تدريبًا جيدًا. وتوّفر اللوائح  ، كنهج قائم على األداء، موارد إضافية وطاقمرهاقتقتضي مراقبة نظام معالجة مخاطر اإل
. ولذلك، فقبل توفير لوائح رهاقالقاعدة التي يقوم عليها تقييم نظام معالجة مخاطر اإل ،عادلة السالمة، من حيث مرهاقة لمعالجة اإللزامياإل

ة قائمة على أسس علمية ومناسبة لزاميح قوية للحدود اإل، يتعين على الدولة أن تكون واثقة من أنه لديها لوائرهاقلنظام معالجة مخاطر اإل
ة، بما في ذلك لزاميللسياق المستخدمة فيه وأن مفتشيها المعنيين بسالمة الطيران المدني يمكنهم أن يراقبوا مراقبة مناسبة لوائح الحدود اإل

  صل الرابع).محددة (انظر الف إرهاقاستخدام إجراءات نظام إدارة السالمة لمعالجة أي مخاطر 
. ويتعين مراعاة ما إذا كان مقدمو الخدمات المعنيون ضمن الدولة يرغبون في رهاقوالدولة غير ملزمة بتوفير لوائح لنظام معالجة مخاطر اإل

أو أنهم بحاجة إلى تنفيذه، أو ما إذا كان من األنسب في سياق عملهم أن يوفروا فقط لوائح للحدود  رهاقتنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل
وأن تقوم هذه المعالجة  رهاقللمخاطر المتصلة باإلمعالجة استباقية وتنبؤية  رهاقة. وعالوة على ذلك، يقتضي نظام معالجة مخاطر اإللزامياإل

الصلة. ويجب توفير معظم هذه المعلومات بواسطة األفراد وأن ُتعتبر معلومات سرية وحساسة. ويتعين على تحليل البيانات والمعلومات ذات 
خاذ القرار اعتماد المراعاة الدقيقة لما إذا كانت إجراءات الحماية القانونية الحكومية المطّبقة حاليًا تيّسر جمع وحماية هذه المعلومات قبل ات

  .رهاقطر اإلبتوفير لوائح لنظام معالجة مخا
، فقد ال يتسنى تحقيق فوائد السالمة الكفاءةد ـــة وفوائــــرًا من السالمـــقدرًا كبي رهاق، بينما يمكن أن يوّفر نظام معالجة مخاطر اإلوختاماً 

 ٢-٦رية (انظر أيضًا القسم المحتملة إذا لم تكن الدولة تملك الموارد الالزمة في إعداد إجراءات وضع اللوائح الداعمة وتوفير المراقبة الضرو 
  أدناه). ٣- ٦القسم و 

  ، ينبغي النظر في الموارد الالزمة لتنفيذ ما يلي:رهاقوقبل اتخاذ قرار بشأن توفير لوائح لنظام معالجة مخاطر اإل
 .تطوير الخبرات المختصة داخل المؤسسة والمحافظة على حداثتها 

 .إمكانية الحصول على الخبرات العلمية المتخصصة 
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 عداد شبكة تعاونية مع الدول األخرى.إ 

 للدولة. التابع رهاقظام معالجة مخاطر اإلإعداد إرشادات لمقدمي الخدمات تصف اإلجراءات التنظيمية لن 

 رهاقإنشاء قاعدة بيانات تنظيمية لتتبع أنشطة مراقبة نظام معالجة اإل. 

  رهاقاإلوالموافقة الالزمة لنظام معالجة مخاطر  التطبيقإعداد إجراءات. 

  رهاقوٕاجراءات الرقابة المستمرة الضرورية لنظام معالجة مخاطر اإل أساليبتوفير.  
  ربما يتصل أهم جانب حاسم من هذه العناصر بتوعية الموظفين المعنيين القائمين على وضع اللوائح.و 
  

  بوضع اللوائح تدريب الموظفين المعنيين

ة واللوائح المرتبطة بها إلى تقييم مدى حسن عمل لزاميالتحّول من التحقق من االمتثال للحدود اإل رهاقتقتضي مراقبة نظام معالجة مخاطر اإل
ذلك أن يتحلى العاملين المشاركين في وضع لوائح نظام معالجة  يعني. و ، بصورة منفصلة وتفاعليةرهاقإجراءات نظام معالجة مخاطر اإل

. ويتعين على مفتشي رهاقالقائمة على المخاطر، فضًال عن اكتساب معرفة محددة متصلة باإلومراقبتها بالخبرة المتعلقة بالنُهج  رهاقاإل
من خالل ممارسات العمل المستخدمة والنُهج الخاصة بالنظام.  رهاقسالمة الطيران المدني معرفة كيفية تقييم فعالية نظام معالجة مخاطر اإل

. وعلى وجه الخصوص يتعين رهاقلوك األفراد والفرق والمديرين المشاركين في معالجة اإلويتعين عليهم معرفة كيفية طرح األسئلة ومالحظة س
  عليهم أن يكونوا قادرين على ما يلي:

 (حسبما نوقشت في الفصل الثاني). رهاقإثبات معرفة محددة بالمبادئ العلمية لمعالجة اإل 

  النتائج على التشغيل. وقعتحليل األبحاث ذات الصلة وعرض 

 تحليل البيانات ومعرفة موعد الحصول على المساهمة الخبيرة. تفسير 

 .تقييم حجج السالمة وتقييم للمخاطر 

 ضمن سياق تشغيلي معّين. رهاقتقييم مالءمة أساليب التخفيف المختلفة المتصلة باإل 

 رهاقمخاطر اإلباستخدام نظام إدارة السالمة وباستخدام نظام معالجة  رهاقوصف االختالف بين معالجة مخاطر اإل. 

  فهم االستخدام السليم واكتشاف االستخدام غير السليم للنماذج الرياضية البيولوجية عند استخدامها ضمن نظام معالجة مخاطر
  .رهاقاإل

التدريب المتكررة من  إحتياجات. وسيتعين أيضًا النظر في ولذا فسيلزم وضع متطلبات تدريب متخصص لجميع موظفي وضع اللوائح المعنيين
  أجل مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال.

  

  سّن إجراءات الموافقة (المراحل األولى والثانية والثالثة)  ٢- ٦

أن توّثق توثيقًا مفّصًال المتطلبات الخاصة بالحصول  عليهاسيتعين  رهاقفور اتخاذ الدولة لقرار بأنها ستوفر لوائح لنظام معالجة مخاطر اإل
  .رهاق. ويصف هذا الجزء إجراءات موافقة موثّقة لنظام معالجة مخاطر اإلرهاقلى الموافقة لنظام معالجة مخاطر اإلع

وقبول كل مرحلة قبل الشروع في  إستعراضعلى مراحل، وسيتعين على الدولة  رهاقوينّفذ مقدم الخدمات بالضرورة نظام معالجة مخاطر اإل
  مراحل المذكورة:المرحلة التالية. وفيما يلي ال

 التحضير )١

 التجريب )٢
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 الشروع )٣

  والتحسين المحافظة )٤
شامًال لألهداف  اً إستعراض رهاقأهداف الدولة ومقدم الخدمات أثناء المراحل المختلفة لتنفيذ نظام معالجة مخاطر اإلتوفر  – ١- ٦الجدول 

بواسطة مقدم الخدمات. وتغطي إجراءات الموافقة  رهاقالمختلفة للدولة ومقدم الخدمات أثناء هذه المراحل من تنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل
المقرر  رهاقالجة مخاطر اإلمستمرة لنظام معالمراقبة الالمراحل األولى والثانية والثالثة ويتم تناولها في هذا الجزء، بينما تشكل المرحلة الرابعة 

  . ٤-٢-٦وهو يتم تناوله في القسم 

 رهاقأهداف الدولة ومقدم الخدمات أثناء المراحل المختلفة لتنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل    ١-٦الجدول 

 الدولة مقدم الخدمات  

فقة
موا
ت ال

راءا
إج

 

 تقييم الجدوى رهاقإعداد قدرات نظام معالجة مخاطر اإل التحضير –المرحلة األولى 

تصديق قدرات نظام معالجة مخاطر  التجريب –المرحلة الثانية 
 رهاقتقييم قدرات نظام معالجة مخاطر اإل رهاقاإل

الموافقة على نظام معالجة مخاطر  الحصول على الموافقة الشروع –المرحلة الثالثة 
 رهاقاإل

بة 
مراق

ال
مرة
ست
الم

 

في  رهاقإدماج نظام معالجة مخاطر اإل والتحسينالمحافظة  –المرحلة الرابعة 
 العاديةالجوية العمليات 

في  رهاقإدماج نظام معالجة مخاطر اإل
 المراقبة التنظيمية العادية

  
على مجموعة من العوامل تشمل ما يلي: تعّقد نظام  رهاقيستند الوقت الالزم للحصول على الموافقة التامة على نظام معالجة مخاطر اإل

، وقدرات وموارد كل من الدولة ومقدم الخدمات. وقد يستغرق ذلك من سنتين إلى رهاق، والمستوى المرتقب لمخاطر اإلرهاقمعالجة مخاطر اإل
معالجتها، من أجل الحصول على الموافقة التامة ثالث سنوات بالنسبة لمؤسسة كبيرة ومعقدة لمقدم الخدمات، أو واحدة ذات مخاطر كبيرة يلزم 

. ومع ذلك فإن األحوال التشغيلية التي ُتحّفز مقدم الخدمات على طلب الحصول على نظام لمعالجة رهاقلنظامها الخاص بمعالجة مخاطر اإل
تقتضي عادة حًال في الوقت المناسب ومن الناحية التنظيمية، أي اللوائح، ال يمكن السماح لمقدم الخدمات بالعمل خارج  رهاقمخاطر اإل
هو قيد التنفيذ". ويتعين أن يكون لدى الدولة سلسلة  رهاقة لفترة غير محددة بواسطة استخدام ُحجة "نظام معالجة مخاطر اإللزاميالحدود اإل

الموافقة التامة على نظام معالجة تُنفذ في الوقت المناسب والمتطلبات التي يتخذها مقدم الخدمات من أجل الوفاء بشروط من التدخالت التي 
  .رهاقمخاطر اإل

إجراءات اللوائح  ٢-٦يعرض إجراءات التنفيذ التي يقوم بها مقدم الخدمات ضمن كل مرحلة من هذه المراحل. ثم ُيدرج الشكل  ١-٦الشكل 
بذلك (باللون األرزق). وترد أدناه تفاصيل إجراءات اللوائح المرتبطة بعملية الموافقة (المراحل األولى والثانية والثالثة) والرقابة  المرتبطة

  المستمرة (المرحلة الرابعة).
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 رهاقفي تنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل  المراحل األربع   ١-٦الشكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الخطوات المتكاملة التي يتخذها مقدمو الخدمات (باللون الرمادي) والدول (باللون األزرق) في تنفيذ    ٢-٦الشكل 
 .رهاقنظام لمعالجة مخاطر اإل 

   

التحضير

اتخاذ القرار

يعرض مقدم الخدمات حجة االحتياج 
إلى نظام معالجة مخاطر االرھاق

منّظم اللوائح يقّيم نظام إدارة 
السالمة التابع لمقدم الخدمات

االلعملالسماح ببداية 

التخطيط
تحليل الثغرات

وضع خطة عمل لتنفيذ نظام معالجة 
مخاطر االرھاق

التمكين
تخصيص الموارد المالية والبشرية

إنشاء فريق معني بالسالمة من 
االرھاق أو ما يعادله

االعداد

سياسات نظام معالجة مخاطر 
االرھاق

الوثائق

خطة االتصاالت

خطة التدريب

1

التجريب
االعداد

النطاق والمدة (إعداد خطة التجريب 
)وأساليب التخفيف

lوضع وإدارة التدريب لدعم التجريب

االقتراح

خطة تجريب مقترحة لنظام معالجة 
مخاطر االرھاق

موافقة تنظيمية على الشروع في 
التجريب

التصرف
إجراء التجريب

رصد مؤشرات أداء السالمة

توفير تقارير مؤقتة متفق عليھا

تعديل نظام معالجة مخاطر 
االرھاق حسب الحاجة

تعديل مكونات وإجراءات من أجل 
تحسين فعالية نظام معالجة مخاطر 
االرھاق

2

الشروع

التنفيذ

الحصول على موافقة الھيئة القائمة 
على وضع اللوائح

تطبيق نظام معالجة مخاطر االرھاق 
في جميع العمليات المقررة

3

المحافظة والتحسين
االستعراض

يخضع نظام معالجة مخاطر االرھاق 
لعمليات تدقيق روتينية ومراقبة 
بواسطة الجھة القائمة على وضع 
اللوائح

التحسين المتواصل

استخدام إجراءات ضمان السالمة 
للمحافظ على نظام معالجة مخاطر 
االرھاق أو تحسين ھذا النظام

4

التحضير اتخاذ القرار تقييم قدرات 
معالجة المخاطر

التخطيط التمكين االعداد

التجريب
التحضير االقتراح تقييم اقتراح نظام 

معالجة مخاطر 
االرھاق

التصّرف
استعراض نتائج 

التجريب

عند (التعديل 
)الحاجة

الشروع
الموافقة على 
نظام معالجة 
مخاطر االرھاق

اعداد خطة 
المراقبة

التنفيذ

المحافظة والتحسين االستعراض
استعراض 
االجراءات 
التنظيمية

المحافظة والتحسين

االرشاد المستمر

المراقبة المستمرة

المراقبة المستمرة

االرشاد المستمرالرصد

1

2

3

4
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  التحضير  ١-٢-٦

وكيفية تكامله مع  رهاقتهدف المرحلة األولى إلى وضع مقدم الخدمات لخطة تنفيذ شاملة تقبلها الدولة وتتناول كيفية تسيير نظام معالجة اإل
وماهية الجهة التي يمكن مساءلتها  رهاقاألجزاء األخرى من مؤسسة مقدم الخدمات وماهية الجهة  التي يمكن مساءلتها عن نظام معالجة اإل

  .رهاقتنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل النجاح في إكمالعن ضمان 
  

  رهاقطر اإل على التحضير لنظام معالجة مخا رهاقتقييم قدرات معالجة اإل 

  
  
  

، أن يقوم بإبالغ الدولة بنواياه. ويساعد هذا التفاعل المبّكر في رهاقيتعين على مقدم الخدمات، قبل التحضير لتنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل
االتصال المبّكر إقامة عالقة عمل صريحة ومستنيرة بين الدولة ومقدم الخدمات. وتتمثل إحدى السبل التي يمكن للدولة بواسطتها تشجيع 

  في اشتراط تقديم بالغ كتابي عن النوايا. رهاقبمقدم الخدمات الذي يعتزم وضع نظام لمعالجة مخاطر اإل
من أجل تقييم مجمل قدرات معالجة األخطار التي  المدني لمفتش سالمة أمن الطيرانمقدم الخدمات فرصة مع لي للدولة األوّ  التعاملويمّثل 

. في هذه المرحلة المبّكر رهاقعنصرًا حاسمًا في تحديد قدراته على التحضير لنظام معالجة مخاطر اإلالتي ُتعد مات، و يتمتع بها مقدم الخد
نظام فعال لالبالغ عن السالمة وأنه يملك المعرفة األساسية الضرورية  أن لديهجدًا يتعين على مقدم الخدمات أن يكون قادرًا على إثبات 

  .رهاقد خطته الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإلللسماح بالمضي في إعدا
أن االثنين يجب عليهما اعالم بعضهما البعض، يتعين و يستخدم منهجيات مماثلة كنظام إدارة السالمة  رهاقوحيث أن نظام معالجة مخاطر اإل

ي في االستثمار في نظام لمعالجة على الدولة تقييم قدرات معالجة المخاطر وأداء السالمة لدى مقدم الخدمات قبل التشجيع على المض
هو قدرتهم على إثبات أنه قد استخدموا  رهاق. والمؤشر الجيد لقدرات مقدمي الخدمات على إعداد نظام لمعالجة مخاطر اإلرهاقمخاطر اإل

ة. وقد لزاميوالمتطلبات اإل ةلزاميضمن الحدود اإل رهاقاإلب مخاطر متصلة استخدامًا فعاًال إجراءاتهم لنظام إدارة السالمة من أجل معالجة
  تم التدليل على ذلك من خالل هذه األشياء:يكون 
 توقيت وكفاءة المتابعة واختتام النتائج؛ 

 رغبة الموظفين في االبالغ عن المشكالت الخاصة بالسالمة؛ 

 ؛رهاقتوفير تدريب توعوي مناسب بشأن اإل 

 ؛رهاقتحديد الطرائق المناسبة لرصد مخاطر اإل 

 جداول عمل ثابتة (من خالل فحص فترات العمل المعتزمة مقابل فترات العمل الفعلية)؛ الدليل على 

 .إجراءات فعالة لتحّري وتتبع اتجاهات مؤشرات أداء السالمة في إجراءات االبالغ بشأن السالمة  
قدرته على استخالص النتائج  هوواألهم  قرهاوٕاذ يعرض مقدم الخدمات هذه األدلة فإنه سيثبت قدراته على جمع وتحليل البيانات الخاصة باإل

  المناسبة من أجل وضع أساليب التخفيف الفعالة ورصد الكفاءة المستمرة لهذه التدابير.
وفور اقتناع مفتش سالمة الطيران المدني بقدرة مقدم الخدمات على وضع أساليب تخفيف تشغيلية ومواصلة االثبات عن فعالية هذه األساليب 

 تقديم طلب الحصول علىبيانات موثوقة وٕاجراءات تحليلها، يجوز للدولة أن توافق على أنه يمكن لمقدم الخدمات الشروع في على أساس جمع 
  .رهاقنظام لمعالجة مخاطر اإل

التحضير اتخاذ القرار تقييم قدرات 
1معالجة المخاطر
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ّفض) وفي هذه المرحلة، يتعين على مفتش سالمة الطيران المدني أن يناقش مع مقدم الخدمات كيفية إثبات التجريب لمستوى معادل (أو مخ
وذلك بالمقارنة مع العمليات الجوية التي تظل ضمن الحدود  رهاقنظام معالجة مخاطر اإلب المشمولة أثناء العمليات الجوية رهاقاإللمخاطر 

ي (مؤشرات أداء السالمة) الخاصة بمستوى السالمة ف المقاييسة. وسيقتضي ذلك من الهيئة التنظيمية ومقدم الخدمات تحديد وٕاقرار لزامياإل
ة. وفي بعض الحاالت قد يقتضي ذلك الحصول على الخبرات العلمية المالئمة من أجل المساعدة في إعداد تصميم سليم لزاميإطار الحدود اإل

  في العمليات الجوية المختلفة. رهاقلدراسة علمية من أجل المقارنة الموثوقة لمستويات مخاطر اإل
  

  رهاقتمكين وٕاعداد إجراءات نظام معالجة مخاطر اإل اإلرشاد التنظيمي المتواصل أثناء تخطيط و 

  
  
  

التي تصف كيفية إعداد كل إجراء من إجراءات  رهاقوفي كامل هذه الفترة، بينما يقوم مقدم الخدمات بإعداد خطته لنظام معالجة مخاطر اإل
  ، يتعين على الدولة أن توّفر مستوى متزايدًا من االرشاد والدعم. رهاقنظام معالجة مخاطر اإل

  وعلى وجه الخصوص سيتصل التركيز التنظيمي على ما يلي:
 تحليل الثغرات لدى مقدم الخدمات؛ 

  ؛رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل التي يستهدفهاتحديد العاملين الرئيسيين والجهات 

 رهاقنظام معالجة مخاطر اإل سياسات ووثائق إستعراض.  
  وفيما يلي مناقشة مستفيضة لهذه األمور.

  مقدم الخدمات لدى ثغراتالتحليل 
قد تكون موجودة بالفعل لدى مؤسسة مقدم الخدمات. ولكي يقوم مقدم الخدمات  رهاقالكثير من العناصر الالزمة لنظام معالجة مخاطر اإل

  يتعين عليه إجراء تحليل للثغرات من أجل ما يلي: رهاقبدعم تخطيط نظام معالجة مخاطر اإل
 المتوفرة بالفعل في النظم واإلجراءات القائمة؛ رهاقتحديد عناصر نظام معالجة مخاطر اإل 

  تقليل إلى الحد األدنى ال( رهاقنظام معالجة مخاطر اإل إحتياجاتتحديد النظم واإلجراءات القائمة التي يمكن تعديلها من أجل تلبية
 )؛أو البداية من الصفر إعادة اختراع العجلة"من "

 رهاقتحديد الجوانب التي يتعين فيها وضع نظم وٕاجراءات جديدة من أجل نظام معالجة مخاطر اإل.  
ذه (ك) مثاًال على إحدى ه المرفقيمكن أن تزّود الدول مقدم الخدمات بأدوات للمساعدة في تحليل الثغرات. وُتعتبر قائمة الفحص الواردة في 

استخدام نفس قائمة  مراعاةاألدوات. وتشكل هذه األدوات مساعدة كبيرة أيضًا في إجراءات التدقيق التي تقوم بها الجهة التنظيمية وينبغي 
  الفحص المقدمة لمقدم الخدمات كأساس للموافقة والمراقبة.

  الخاصة بمقدم الخدمات. رهاقوُتستخدم نتائج تحليل الثغرات كأساس إلعداد خطة تنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل

   

التحضير اتخاذ القرار تقييم قدرات 
معالجة المخاطر

التخطيط التمكين االعداد
1االرشاد المستمر
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  تحديد الطريقة الخاصة بوضع أساس لمستوى سالمة معادل
ُيلزم إنشاء أساس للسالمة من أجل الموافقة على مؤشرات مجدية ألداء السالمة. ويتم تحديد أساس السالمة من خالل مقاييس متصلة 

ظام إدارة السالمة التابعة لمقدم الخدمات في ظروف تشغيلية محددة (مثل ة في إطار إجراءات نلزاميومرتبطة بلوائح الحدود اإل رهاقباإل
  المة).متوسط النوم الذي يحصل عليه الفرد في فترة عادية خالية من العمل بالنسبة لمتوسط االنتباه واألداء في نهاية فترة العمل المتصل بالس

ي يستخدمها مقدم الخدمات الثبات مستوى سالمة معادل من أجل عملية سيتعين على الدولة ومقدم الخدمات أن يتفقا على الطريقة التو 
المتوقعة في إطار  المقاييساألساس الخاصة بالسالمة مع تلك  مقاييس. وسيتيح ذلك مقارنة رهاقالتجريب المقترحة لنظام معالجة مخاطر اإل
 ٢٤داء السالمة متوسط النوم الذي يتم الحصول عليه في خالل . وتشمل المؤشرات الممكنة ألرهاقالحدود المقترحة لنظام معالجة مخاطر اإل

ساعة التي تسبق فترة  ٢٤ فترة (في حالة الطيارين) أو متوسط النوم الذي يتم الحصول عليه في خالل التحّول إلى مرحلة النزولساعة قبل 
  العمل (في حالة مراقبي الحركة الجوية).

  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلتحديد العاملين الرئيسيين والجهات التي يستهدفها 
  لكي يتسنى لمقدم الخدمات أن يجري تحليًال للثغرات ينبغي أن يكون لديه موظفين قادرين على ما يلي:

  ؛رهاقالتدريب على اإل إحتياجاتتقييم 

  لديهم معرفة مفّصلة بنظام وضع الجداول؛توفير الخبرة في وضع الجداول وأن تكون 

  توفير معرفة مفّصلة في السياق التشغيلي العام بما في ذلك العمليات الجوية المعتزم تغطيتها بواسطة نظام معالجة مخاطر
 ؛رهاقاإل

 رهاقتوفير المعرفة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمعالجة اإل.  
لتخطيط الذي يقوم به مقدم الخدمات تحديد العاملين الرئيسيين. ويمكن إدراج بعض أو جميع هؤالء العاملين ولذلك، يتضمن جزء هام من ا

  (أو مجموعة مماثلة). رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلالرئيسيين في 
معينة، إال أنهم ال يملكون المعرفة والخبرات  في أوقات رهاقللمستشارين أن يقدموا مساعدة قّيمة ضمن نظام معالجة مخاطر اإل وبينما يمكن

وال ينبغي أن  رهاقالتشغيلية التي يتحلى بها مقدم الخدمات. ولذلك ال يمكن النظر إليهم كمسؤولين عن وضع خطة لنظام معالجة مخاطر اإل
والتعهد به من جانب أولئك الذين  يقتضي فهمه وحيازته رهاقيكونوا نقطة االتصال الوحيدة في هذا الشأن، فنظام معالجة مخاطر اإل
  يستخدمونه ويتعّين على الدولة أن تتأكد من ذلك منذ مراحل إنشائه المبّكرة.

أو هيئة مماثلة (ربما بمساعدة مستشار وذلك رهنًا بتعّقد نظام  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلوأثناء المرحلة األولى، يتم تكليف 
  المعتزم) بالمهام التالية: قرهامعالجة مخاطر اإل

 ؛رهاقوضع سياسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإل 

  التدريبية لمقدم الخدمات؛ حتياجاتهم التدريبية الخاصة واإلإحتياجاتتحديد 

 رهاقإعداد خطط التعزيز واالتصاالت الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل.  
  

  رهاقسياسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإل إستعراض
(من خالل بغية تحديد ما إذا كان سيتم السماح لمقدم الخدمات باالنتقال إلى المرحلة الثانية وٕاعداد المقترح التجريبي يتعّين أن تتأكد الدولة 

  أن مقدم الخدمات قد أكمل وقدم ما يلي:من أو هيئة مماثلة)  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلأعمال 
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 تحليل الثغرات؛ 

 إعداد السياسات في بداية إجراءات  ، علمًا بأنلمساءلةل قابلموقع من جانب مسؤول تنفيذي  رهاقسياسات نظام معالجة اإلبن بيا
 ؛رهاقسيساعد في تحديد نطاق نظام معالجة مخاطر اإل رهاقتنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل

 لتنفيذي الخاضع للمساءلة والمسؤول عن نظام معالجة التخصيص المناسب للموارد المالية والبشرية. ويتعين تزويد الموظف ا
 ضمان التخصيص المناسب لتلك الموارد؛ل الالزمتينبالسلطة والرقابة  رهاقمخاطر اإل

 ؛رهاقخطة تنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل 

 ؛رهاقتشغيل نظام معالجة مخاطر اإل عندما يبدأ. ومن المتوقع أن يتم تطوير هذه الخطة رهاقخطة تنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل 

 ؛رهاقتشغيل نظام معالجة مخاطر اإل عندما يبدأ. من المتوقع أن تتطور هذه الخطة رهاقخطة اتصاالت نظام معالجة مخاطر اإل 

 الثانية؛في المرحلة  رهاقخاطر اإلأن يكون البرنامج التدريبي جاهزًا لجميع العاملين الذين سيشاركون في تجريب نظام معالجة م 

 أو هيئة مماثلة) قادر على  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل( رهاقبالسالمة من اإل ةمعني ةنشأعمل مُ  مجموعة
  االضطالع بتنفيذ المرحلة الثانية.

ما يدل على التقدم وحيث أن تحضير هذه الوثائق واإلجراءات يقتضي الكثير من الوقت والموارد، فمن المستصوب أن يعرض مقدم الخدمات 
  الذي يحرزه في كامل هذه المرحلة. وينبغي أن يضمن ذلك تحديد مبكر لشواغل الدولة.

لدى مقدم الخدمات في هذا  الثغرات(المذكور في إطار تحليل  رهاقنموذج تقييم نظام معالجة اإل وٕاذ يستخدم مفتشو سالمة الطيران المدني
للسياسات والوثائق لتحديد ما إذا كان التحضير األولي الذي قام به مقدم الخدمات  إستعراضإجراء  يتعين عليهم(ك))،  المرفقالقسم، انظر 

  تقييم ما يلي: ستعراضيتناول على نحو واف الشروط التنظيمية. ويتضمن هذا اإل
 مضمون السياسات؛ 

 ؛اقرهالهيكل التنظيمي يتناول على نحو واف المخاطر التي تتهدد نظام معالجة مخاطر اإل 

  خطوات تسجيل مدى االنحراف التي توّثق مدى وأسباب التجاوزات الكبيرة لفترات العمل المجدولة والتخفيضات الكبيرة لفترات الراحة
 ة؛لزاميوعدد المرات التي يتم فيها اللجوء إلى موافقة األفراد لتمديد فترة العمل بحيث تتجاوز الحدود اإل

  ؛رهاقاإلاإلجراءات المقترحة لتقييم مخاطر 

 ؛رهاقاإلجراءات المقترحة لضمان السالمة بما في ذلك طرائق رصد وٕادارة التغييرات المدخلة على نظام معالجة مخاطر اإل 

 مع الوظائف اليومية لمقدم الخدمات؛ رهاقتكامل إجراءات نظام معالجة اإل 

 إجراءات تدقيق مراقبة الجودة؛ 

 ؛رهاقاالبالغ عن اإل خطة التدريب األولي وٕاجراءاته (بما في ذلك( 

  ؛رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلصالحيات 

 .تفاصيل أنشطة تعزيز السالمة  
في نهاية المرحلة األولى، يضع مفتش سالمة الطيران المدني خطوط اتصاالت مفتوحة مع مقدم الخدمات ويتأكد من أن مقدم الخدمات لديه و 

، ويكون مستعدًا رهاقويخصص الموارد المناسبة من أجل إعداد نظام لمعالجة مخاطر اإل رهاقاإل إجراءات أساسية لنظام معالجة مخاطر
  في المرحلة الثانية. رهاقنظام معالجة مخاطر اإل لتجريبلتنفيذ تلك اإلجراءات وتوفير الموارد 

  

  المرحلة الثانية: التجريب  ٢-٢-٦

أثناء الفترة التجريبية. ويتضمن ذلك إعداد خطة  رهاقلقدراته فيما يتعلق بنظام معالجة مخاطر اإلترمي هذه المرحلة إلى إثبات مقدم الخدمات 
  محددة يتم فيها االحتياج إلى هذا النظام. جوية في عمليات رهاقمفّصلة لتجريب نظام معالجة مخاطر اإل
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ألداء السالمة يتم رصدها من أجل تقييم التجريب. وفور تتضمن مؤشرات متفق عليها أن الدولة و  بقبولالخطة المقترحة  حظىويجب أن ت
، يتم تنفيذ التجريب مع تقييم الدولة لنتائج التجريب والتغييرات المدخلة على تجريب نظام رهاققبول اقتراح تجريب نظام معالجة مخاطر اإل

  عند االقتضاء. رهاقمعالجة مخاطر اإل
  ة التنظيمية على ما يلي:وفي المرحلة الثانية من التجريب، تركز الهيئ

 االرشادات أثناء إعداد االقتراح التجريبي؛ 

 تقييم االقتراح التجريبي؛ 

 رصد التجريب؛ 

 نتائج التجريب. إستعراض  
  وفيما يلي مناقشة مستفيضة لهذه األمور.

  

  االرشادات التنظيمية أثناء إعداد االقتراح التجريبي

  
  
  

لإلرشاد التنظيمي والدعم اثناء المرحلة األولى إلى حين تقديم مقدم الخدمات القتراح تجريبي لنظام معالجة ينبغي أن يستمر المستوى المتزايد 
. ويحظى ذلك بأهمية خاصة أثناء إعداد مقدم الخدمات لمسّوغاته المتعلقة بالسالمة كجزء من االقتراح التجريبي. ويمكن أن رهاقمخاطر اإل

  مرة أخرى أداة مفيدة لمقدم الخدمات أثناء هذه الخطوة. رهاقخاطر اإليشكل نموذج تقييم نظام معالجة م
وقد ترغب الدولة في تحديد عناصر محددة يتعين أن يدرجها مقدم الخدمات في االقتراح التجريبي. وتشمل العناصر األساسية لالقتراح 

  التجريبي تحديد ما يلي:
  المرّجح حدوثها وكيفية رصد هذه المخاطر والتخفيف من وطأتها؛النطاق والحدود الخارجية وتقييم المخاطر اإلضافية 

. ولكي يتخذ رهاقيتعين أن تكون أدوات الرصد المقترحة مناسبة إلقناع الدولة بأن التجربة هي تقييم جيد لنظام معالجة مخاطر اإلو 
 ت العلمية أو الفنية الخارجية.مفتش سالمة الطيران المدني هذا القرار ينبغي أن يكون بإمكانه االستفادة من الخبرا

 .المهلة الزمنية للفترة التجريبية 

(بما في ذلك إجراءات ضمان  رهاقوبينما ينبغي منح مقدم الخدمات وقتًا كافيًا ليثبت أن جميع عناصر نظام معالجة مخاطر اإل
ة إلى ما ال نهاية، إذ كلما طالت لزاميالسالمة) تؤتي الغرض المطلوب منها ال يمكن السماح لمقدم الخدمات بالعمل خارج الحدود اإل

ت أن يحظى بالموافقة. وال يمكن لمقدم الخدما رهاقالفترات التجريبية كلما انخفضت قيمة حصوله على نظام لمعالجة مخاطر اإل
  بالفعل الوفاء بجميع شروط الموافقة. ال يحاولهو قيد التنفيذ"  رهاقيواصل استخدام عبارة "نظام معالجة مخاطر اإل

، يتعين على الدولة إعداد برنامج رصد يسمح بتوفير تخطيط مالئم رهاقوعند اقتراب إكمال إعداد االقتراح التجريبي لنظام معالجة مخاطر اإل
  موارد مراقبة إضافية الزمة في أثناء الفترة التجريبية بكاملها. للموارد وينص على

   

التجريب
التحضير االقتراح

2االرشاد المستمر
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  تقييم االقتراح التجريبي

  
  
  

مسّوغات للسالمة. ويمكن للدولة، بغية تقييم االقتراح التجريبي لنظام معالجة  رهاقينبغي أن يشمل االقتراح التجريبي لنظام معالجة مخاطر اإل
ة (انظر الفصل لزاميالخطوات المستخدمة لتقييم حجج السالمة من أجل دعم التغييرات المدخلة على الحدود اإل، استخدام نفس رهاقمخاطر اإل

، ينبغي إجراء التقييم بدقة أكبر رهاقأعاله). ومع ذلك، ففي حالة تقييم اقتراح حجج السالمة لنظام معالجة مخاطر اإل ٣- ٢- ٤الرابع، القسم 
  راقبة والتدقيق المرسلة إلى المؤسسة. وهذه الخطوات هي:وهو سيشمل بالضرورة بعثات الم

 تقييم طبيعة ونطاق وتأثير التغيير المقترح؛ )١

 تقييم األخطار وتحديد العواقب؛ )٢

 وكيفية اتخاذ القرار الخاص بقبول المخاطر؛ رهاقتقييم منهجية تقييم مخاطر اإل )٣

 تقييم مالءمة تدابير التخفيف من وطأة المخاطر؛ )٤

 كانت المطالبات والحجج واألدلة المقدمة في مسّوغات السالمة صحيحة؛ تقييم ما إذا )٥

الناجمة عن الحدود وجداول العمل وأساليب التخفيف المقترحة فيما يتعلق  اتتقييم الخطط الخاصة بالرصد المستمر للتأثير  )٦
 بالسالمة؛

(بما في ذلك سياسات وممارسات االبالغ بشأن  تقييم التصرفات السابقة المتعلقة بالسالمة المثبتة في جميع أقسام المؤسسة )٧
  السالمة).

  وترد فيما يلي مناقشة مستفيضة لهذه الخطوات:

 رهاقتقييم طبيعة ونطاق وتأثير التجريب المقترح لنظام معالجة مخاطر اإل )١
المباشر وغير المباشر على تأكد الدولة من أن مقدم الخدمات يفهم الحدود والطرائق التي يقترحها، بما في ذلك التأثير  الهدف

بالنسبة ألولئك الذين يعملون في إطار الترتيبات الواردة في االقتراح التجريبي لنظام معالجة مخاطر  رهاقمستويات اإل
 .رهاقاإل

والعمليات الجوية ة، لزاميتعّرف الوثائق المقدمة تعريفًا واضحًا الحدود والطرائق المقترحة وكيفية اختالفها عن الحدود اإل  الطرائق
 المعتزم تطبيقها عليها.

  تثبت الوثائق المقدمة أن مقدم الخدمات قد نظر في أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن التجريب المقترح
 بالنسبة لتلك العمليات الجوية وغيرها من الخدمات. رهاقلنظام معالجة مخاطر اإل

 
 تقييم األخطار وتحديد العواقب )٢

 قد ُنفِّذت وأنه قد تم توثيق عواقب األخطار. رهاقتتأكد الدولة من أن عملية تحديد أخطار اإل الهدف
وعواقبها بالنسبة للتجربة المقترحة لنظام معالجة مخاطر  رهاقالطريقة المستخدمة لتحديد وتقييم أخطار اإل إستعراض  الطرائق

 .رهاقاإل
 وعواقبها. رهاقأي أخطار مباشرة أو غير مباشرة محددة فيما يتعلق بتجريب نظام معالجة مخاطر اإل إستعراض 
 رهاقالنظر في المخاطر المرحلية للعملية المرتبطة بتجريب نظام معالجة مخاطر اإل. 

التجريب
التحضير االقتراح تقييم اقتراح نظام 

معالجة مخاطر 
االرھاق

2االرشاد المستمر
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 وكيفية قبول المخاطر رهاقتقدير منهجية تقييم مخاطر اإل )٣
 هو مستوى مقبول للدولة. رهاقالمخاطر المرتبطة بتجريب نظام معالجة مخاطر اإلتتأكد الدولة من أن مستوى  الهدف
 فحص سجل تقييم المخاطر؛  الطرائق

 كيفية تصنيف العواقب فيما يتعلق بالتعاريف الخاصة بشدة العواقب واحتمال وقوعها؛ إستعراض 
 مؤهالت األفراد الذين يقومون بهذه التصنيفات؛ إستعراض 
  كان تقييم المخاطر يبدو مقبوًال قبل وبعد تنفيذ أساليب التخفيف من جانب المؤسسة؛تحديد ما إذا 
 ؛رهاقتوفير األدلة على فعالية ضوابط وأساليب التخفيف القائمة الخاصة باإل 
 .التأكد من أن الشخص المخّول على النحو المالئم قد قبل مستوى المخاطر المتبقي وأنه قد تم تسجيل عملية القبول 

 
 تقييم تدابير التخفيف من وطأة المخاطر )٤

 المتوقعة. رهاقتأكد الدولة من أن أساليب التخفيف المحددة كافية لمعالجة مخاطر اإل الهدف
ي عملية تحديد ووضع أساليب التخفيف من أجل ضمان تنفيذ العملية على المستوى تحديد ماهية الجهة المشاركة ف  الطرائق

م الخدمات مع مشاركة األشخاص الصحيح ضمن هيكل مؤسسة مقد
 المعنيين؛

 وذلك باستخدام  رهاقالفحص الدقيق ألساليب التخفيف المقترحة بشأن اإل
 رهاقدراية مقدم الخدمات الذي يقترح تجربة نظام معالجة مخاطر اإل

فضًال عن مقدمي الخدمات اآلخرين الذين لديهم حاالت مماثلة للتثبت من 
 أن أساليب التخفيف هي أساليب مناسبة ومن المرجح أن تكون فعالة؛

 خطتهم لمعالجة المخاطر والتدريب؛وٕاجراءات مقدمي الخدمات لتقييم مالءمة  أساليب إستعراض 
 .النظر في الجوانب الخاصة بأداء العاملين التشغيليين التي قد تتأثر بأساليب التخفيف 

  
 تقييم صحة المطالبات والحجج واألدلة المعروضة في تقييم المخاطر )٥

 صحيحًا.تأكد الدولة من قوة الحجج والمطالبات ودقة األدلة الداعمة وتفسيرها تفسيرًا  الهدف
 حجج السالمة للتأكد من اثبات تسويغ مستوى سالمة مقبول؛ إستعراض  الطرائق

 دعم حجج السالمة بوساطة بحوث مصّدقة على النحو الوافي أو بواسطة أفضل الممارسات؛ 
  ألحق ضررًا  قد رهاقالتجريب المقترح لنظام معالجة مخاطر اإلقد تم تخفيفها. انظر فيما إذا كان  المرحليةتكون المخاطر

 بمعالجة المخاطر التي تهدد المؤسسات على نحو كبير؛
 إدراج نتائج واضحة في تقييم المخاطر؛ 
 روط السالمة أساليب التخفيف المقترحة لجميع الشروط القانونية المطّبقة على العاملين (الوطنية والدولية وش مراعاة

 وضمان فهمها وتطبيقها. ية)،جتماعوالشروط اإل

  
فيما يتعلق  الخطط الخاصة بالرصد المستمر للتأثيرات الناجمة عن الحدود وجداول العمل وأساليب التخفيف المقترحةتقييم  )٦

 بالسالمة
تحديدها تحديدًا صحيحًا وقياس  تم قد رهاقتأكد الدولة من أن األخطار المرتبطة باقتراح تجريب نظام معالجة مخاطر اإل الهدف

 فعالية أساليب التخفيف بواسطة مؤشرات قياس األداء المتفق عليها.

من عدم إفراط  ليتعين أن تتأكد الدو 
مقدم الخدمات في االعتماد على برامج 
التدريب والتوعية من أجل التخفيف من 

 .رهاقمخاطر اإل
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يثبت قدرته على السماح بإجراء رصد مستمر من خالل األنشطة القائمة وأن أن تكون لدى مقدم الخدمات إجراءات مطبقة   الطرائق
 لنظام إدارة السالمة؛

 من أجل الرصد أثناء جميع مراحل هذا التجريب.  رهاقالسالمة لنظام معالجة مخاطر اإل وجود مؤشرات متفق عليها ألداء
 وتشمل األنواع الشائعة لمؤشرات أداء السالمة ما يلي:

 المتصلة بالمأموريات (مثل استخدام السلطة التقديرية  رهاقالمؤشرات التشغيلية ألداء السالمة التي ترصد أسباب اإل
 لقائد الطائرة)؛

 بشأن نمط عمل  رهاق(مثًال عدد بالغات اإل القائمة على رد الفعل رهاقمؤشرات أداء السالمة القائمة على بيانات اإل
 معّين)؛

  العاملين التشغيليين المعنيين  إرهاقمؤشرات أداء السالمة القائمة على الرصد االستباقي للمستويات الفعلية لمستويات
 الذاتي في نهاية فترة العمل)؛(مثل المستويات المرتفعة للنعاس 

  من أجل تقييم تأثير التغييرات على مقدم الخدمات أو على بيئة التشغيل. إستعراضتحديد إجراءات 
  

  وفور الموافقة على االقتراح التجريبي يمكن لمقدم الخدمات حينئذ الشروع في التجربة وفقًا المهلة الزمنية المتفق عليها.
  

  التجريبرصد 

  
  
  

  يتعين على الدولة أن ترصد رصدًا وثيقًا التقدم المحرز في التجريب أثناء كامل المهلة الزمنية المتفق عليها بواسطة ما يلي:
  ؛التجريبالتعليقات المتكررة (مثل المعلومات الحديثة بواسطة البريد االلكتروني، بعد نتائج( 

  ؛للتجريبمكتبية لمؤشرات أداء السالمة التشغيلية المتفق عليها بالنسبة  اتإستعراضإجراء 

  التقدم المحرز في أوقات معينة من فترة التجريب؛ تقاريرفحص 

  التابعة لمقدم الخدمات وٕاجراءاته الخاصة بالتوثيق؛ رهاقالمجموعة الكاملة إلجراءات نظام معالجة مخاطر اإل إعدادتقييم 

 ؛وفعالية هذا البرنامج رهاقتدريبي لنظام معالجة مخاطر اإلتقييم البرنامج ال 

  الموظفين التشغيليين وٕاجراء  ومناقشة رهاقبالسالمة من اإل ةالمعني المجموعةات إجتماعإجراء زيارات ميدانية (مثل حضور
 مقابالت للعاملين الرئيسيين ومناقشة الخبراء المختصين الداخيين والخارجيين)؛

 التجريب.ر على سير التفتيش المباش  
غات سترصد الدولة مؤشرات السالمة المتفق عليها أثناء التجربة بأكملها. وٕاذا حدث أثناء رصد التجربة أن يالحظ مقدم الخدمات بيانات أو بال

الجة مخاطر نظام مع لتشغيل إستعراضعلى الفور بإجراء  واالضطالعتوقعات، يتعين حينها إبالغ الدولة البشأن انحرافات مفرطة عن 
  بشأن العواقب المحتملة غير المقصودة التي لم تكن متوقعة في السابق. رهاقاإل

وبشأن أداء نظام  رهاقومن المتوقع أن يؤدي توفير مؤشرات متنوعة ألداء السالمة إلى تقديم مؤشرات موثوقة للغاية بشأن مستويات اإل
  ما يلي: رهاقت أداء السالمة الخاصة باإل. وتشمل األنواع الشائعة لمؤشرارهاقمعالجة مخاطر اإل

  المتصلة بالمأموريات (مثل العرقلة بواسطة استخدام السلطة التقديرية  رهاقالسالمة التشغيلية التي ترصد أسباب اإلمؤشرات أداء
 لقائد الطائرة)؛

التجريب
التحضير االقتراح تقييم اقتراح نظام 

معالجة مخاطر 
االرھاق

التصّرف
2االرشاد المستمرالرصد
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 بشأن نمط عمل معّين)؛ رهاق(مثل عدد بالغات اإل القائمة على رد الفعل رهاقمؤشرات أداء السالمة القائمة على بيانات اإل 

 الفعلية للموظفين التشغيليين المستهدفين (مثل المستويات  رهاقمؤشرات أداء السالمة القائمة على الرصد االستباقي لمؤشرات اإل
  المرتفعة للنعاس الذاتي في نهاية فترة العمل).

  

  نتائج التجريب إستعراض

  
  
  

النتائج يجب أن يثبت أن التجريب يؤتي ثماره من حيث نتائج السالمة المطلوبة. ويمكن إثبات ذلك  إستعراضقبل أن يشرع مقدم الخدمات في 
ة بشأن السالمة. ويتعين على الدولة إلزاميمن خالل تقرير نهائي بشأن التجربة يشمل تحليًال لمؤشرات أداء السالمة المتفق عليها وأي بالغات 

قد حدثت أي تغييرات تشغيلية أو بالمؤسسة أثناء فترة التجريب والتي قد تكون أثرت على نتائج التجريب. وعالوة  تإذا كان مماأن تتأكد أيضًا 
صلة، مثًال بواسطة عمليات التدقيق الحكومية لمقدم الخدمات في المجاالت  ذات على ذلك، ينبغي أن تستعرض الدولة أي معلومات أخرى

  األخرى أو نتائج دراسات بشأن عمليات مماثلة.
إلى تعديل أي من حدود أو متطلبات التجربة، بما في ذلك تعزيز أساليب حاجة إذا كان ثمة  ما الذي تقوم به الدولة ستعراضوستحدد نتائج اإل
  ين إعادة تنفيذ جوانب التجربة وفقًا لطبيعة وشدة شواغل الدولة.التخفيف. وقد يتع

  

  المرحلة الثالثة: الشروع في التنفيذ  ٣-٢-٦

وتقديمه لمستوى أداء مقبول للسالمة، توافق الدولة على نظام معالجة  رهاقفور تأكد الدولة من حسن سير تجربة نظام معالجة مخاطر اإل
  وبذا تبدأ المرحلة الثالثة. رهاقمخاطر اإل

  

  رهاقالموافقة على نظام معالجة مخاطر اإل 

  
  
  

على جميع العمليات  رهاقأنه بإمكان مقدم الخدمات اآلن تطبيق نظام معالجة مخاطر اإل رهاقنظام معالجة مخاطر اإللالموافقة  يعني منح
المقرر كجزء من عملياته العادية. وٕاذا رغب مقدم الخدمات في توسيع نطاق نظام معالجة  رهاقاإل مخاطر المحددة وٕادراج نظام معالجة

لكي يغطي عمليات جوية إضافية، فسيلزم أن يقدم حجج سالمة إضافية أو معدلة وقد ُيشترط فيه إجراء مزيد من التجارب  رهاقمخاطر اإل
في هذه العمليات الجوية االضافية، أي العودة إلى المرحلة  رهاقمخاطر اإلمن أجل معالجة  رهاقإلثبات فعالية نظام معالجة مخاطر اإل

  الثانية.

التجريب
التحضير االقتراح تقييم اقتراح نظام 

معالجة مخاطر 
االرھاق

التصّرف
استعراض نتائج 

2االرشاد المستمرالرصدالتجريب

الشروع
الموافقة على 
نظام معالجة 
مخاطر االرھاق

3



اإلرهاقدليل مراقبة نهج معالجة   6-14 

  

  رهاقإعداد خطة مراقبة لنظام معالجة مخاطر اإل 

  
  
  

مة. وسيشمل ذلك جدولة تضمن وجود مراقبة مستمرة ومالئ رهاقيتعين على الدولة، بغية تخطيط الموارد، وضع خطة مراقبة لنظام معالجة اإل
عند وضع خطة  أيضاً  ات مكتبية وتحديث دوري لمؤشرات أداء السالمة. ويتعينٕاستعراضتفتيش عامة و  إجراء عمليات تدقيق رسمية وعمليات

  .رهاقالسماح بإجراء زيارات مخصصة وزيادة مطالب المراقبة أثناء أي تغييرات في نطاق نظام معالجة مخاطر اإل مراعاة المراقبة
الثة، سينخفض بالطبع مستوى الرقابة التنظيمية عما هي عليه أثناء التجريب ولكنها يجب أن تكون كافية لتتأكد الدولة من أن وأثناء المرحلة الث

يسير حسبما هو معتزم في جميع العمليات الجوية التي تسري عليه. ومع ذلك، فقد ترغب الدولة بعد مرحلة  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل
لمحافظة على مستوى متزايد أولي من المراقبة عما هو عليه بالنسبة للمراقبة التنظيمية المعتادة من أجل ضمان مواصلة الموافقة مباشرة في ا

إدارة مالئمة. وترد مناقشة مستفيضة للمراقبة المستمرة لنظام معالجة مخاطر  رهاقمقدم الخدمات إلدارة نظامه الخاصة بمعالجة مخاطر اإل
  أدناه. ٤- ٢-٦في القسم  رهاقاإل
  

  المرحلة الرابعة: المحافظة والتحسين  ٤-٢-٦

الذي تمت الموافقة عليه والتابع لمقدم الخدمات كجزء  رهاقأثناء المرحلة الرابعة، سيتعين على الدولة أن تدرج مراقبة نظام معالجة مخاطر اإل
في المرحلة الثالثة كما هو الحال من برنامج المراقبة العادي التابع له. وتنخفض مطالب المراقبة التنظيمية إلى المستويات االعتيادية. و 

معدلة للسالمة وقد يتطلب إجراء  وأإضافية  تمسوغامن مقدم الخدمات أن يعرض  رهاقسيقتضي أي توسيع لنطاق نظام معالجة مخاطر اإل
  :أدناهترد مناقشة مستفيضة لذلك و تجربة جديدة، أي، العودة إلى المرحلة الثانية. 

  

  اإلجراءات التنظيمية إستعراض

  
  
  

وٕاجراءاتها  ألساليبها إستعراضالمقرر، في إجراء  رهاققد ترغب الدولة، في وقت محدد مسبقًا بعد التنفيذ األولي لنظام معالجة مخاطر اإل
  حتى اآلن. رهاقتنفيذ مقدم الخدمات لنظام معالجة مخاطر اإل عمليةالرقابية من أجل التحسين على أساس الدروس المستفادة من 

  أن تتناول على األقل ما يلي: ستعراضوينبغي لصالحيات اإل
  تحكمًا  رهاقما إذا كان قد تم التحكم في مخاطر اإلأي ، رهاقمخاطر اإلاللياقة المستمرة من أجل المكّونات األربعة لنظام معالجة

 مناسبًا؛

 االمتثال لمطالب النظام؛ 

الشروع
الموافقة على 
نظام معالجة 
مخاطر االرھاق

اعداد خطة 
المراقبة

التنفيذ
3المراقبة المستمرة

المحافظة والتحسين االستعراض
استعراض 
االجراءات 
التنظيمية
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 .فعالية آليات التدريب والتعزيز والضمان  
  ينبغي وضع توصيات من أجل تحسين عمليات وٕاجراءات المراقبة وذلك من أجل ضمان استمرار تحسينها.

  

  رهاقمعالجة مخاطر اإل الرقابة المستمرة لنظام 

  
  
  

التابع لمقدم الخدمات، فهي تسعى إلى ضمان سير جميع إجراءات نظام معالجة مخاطر  رهاقعند مراقبة الدولة لنظام معالجة مخاطر اإل
والمحافظة على مستوى مقبول من أداء  تلك اإلجراءات بطريقة متسقة فيما يتعلق بالعمليات الجوية المحددة التي ُطبِّقت عليها رهاقاإل

السالمة. وسيتعين على مفتش سالمة الطيران المدني أن يكون على علم بأي دراسات أو أبحاث جديدة قد توفر مزيدًا من المعلومات بشأن 
  .يراقبهاالمخاطر التي قد تتهدد أنواع العمليات الجوية التي 
 سير التابع لمقدم الخدمات، النظر فيما يدل على رهاقنظام معالجة مخاطر اإل مراقبةد وسيتعين على مفتش سالمة الطيران المدني، عن
 ٕاستعراضالتابع لمقدم الخدمات بواسطة تقييم أي اتجاهات في مؤشرات أداء السالمة و  رهاقوظائف ضمان السالمة لنظام معالجة مخاطر اإل

. ويتعين التأكيد بأن مقدم الخدمات يقوم، عند االقتضاء، بتحديد االتجاهات رهاقأهداف أداء السالمة المتفق عليها لنظام معالجة مخاطر اإل
  المناوئة المحتملة ومعالجتها على النحو المالئم كجزء من وظائف تقييم المخاطر.

  ويمكن الحصول على هذه األدلة بواسطة تقييم ما يلي:
 أي تصحيحات أو إضافات أجريت بعد الموافقة؛ 

 الحدود الخارجية وأساليب التخفيف استجابة للبيانات؛الت على تعدي 

 ؛رهاقأي تغييرات في المؤسسة أو تغييرات تشغيلية قد تؤثر على نظام معالجة مخاطر اإل 

  حالية، بما في ذلك جميع سجالت تدريب الموظفين؛ال التدريببرامج وممارسات 

 رهاقمعيار التدقيق الداخلي إلجراءات نظام معالجة مخاطر اإل.  
رصد يو  رهاقكجزء من المراقبة العادية، مقابالت مع أفراد مختلفين معنيين بنظام معالجة مخاطر اإل يجري مفتش سالمة الطيران المدني،

. وعندما يتم تغيير العاملين الرئيسيين، ينبغي أن يطلب مفتش سالمة الطيران المدني رهاقنظام معالجة مخاطر اإلبتغيير العاملين الرئيسيين 
مجموعة العمل المعنية ل إجتماعمان إدراج العاملين الجدد في قائمته الخاصة بالمقابالت مع الموظفين. وأحيانًا قد يطلب المفتش حضور ض

التابع لمقدم الخدمات، رغم  رهاقالتابع لمقدم الخدمات من أجل تحسين اطالعه على إجراءات نظام معالجة مخاطر اإل رهاقبالسالمة من اإل
. ويمكن أن يختار المفتش أيضًا إجراء عملية رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلأن هذا المفتش ال يمكن أن يشكل جزءًا من أنشطة 

والفعلية). وينبغي أن تقوم  وسجالت فترات العمل المعتزمة رهاقاإل بالغاتتدقيق لبعض المصادر الرئيسية للبيانات المدرجة في النظام (مثل 
  .رهاقالدولة بإجراء تقييم دوري لمحتوى وفعالية البرامج التدريبية والتعليمية الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل

ت وبنفس الطريقة التي يتم بواسطتها تسجيل الوظائف العادية لتدقيق المراقبة، سيتعين على الدولة ضمان أن تكون لدى مقدم الخدمات إجراءا
. وستدّون هذه السجالت النتائج واالستنتاجات واخطارات التصويب الصادرة في سياق رهاقلمسك سجالت مناسبة لنظام معالجة مخاطر اإل

  إجراءات الموافقة والمراقبة المستمرة.
  

المحافظة والتحسين االستعراض
استعراض 
االجراءات 
التنظيمية

المحافظة والتحسين
4المراقبة المستمرة
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  رهاقسحب مزايا نظام معالجة مخاطر اإل
. ويجب أن يكون سحب االمتيازات بواسطة رهاقمعالجة مخاطر اإليتعين على الدول وضع إجراءات ُتستخدم عند تحديد نواقص في نظام 

تتراوح هذه اإلجراءات من التغييرات اإلدارية أو التغييرات التشغيلية على نظام قد الدولة متسقًا مع مستوى المخاطر الناجمة عن النواقص. و 
  .اقره، من أجل سحب الموافقة على نظام معالجة مخاطر اإلرهاقمعالجة مخاطر اإل

  وفيما يلي ثالثة بدائل متزايدة الشدة:

  رهاقتحسين إجراءات نظام معالجة مخاطر اإلضرورة مقدم الخدمات ب إنذار   -١
التابع لمقدم الخدمات قد ال يفي بالشروط التنظيمية،  رهاقعندما تكشف المراقبة التي تجريها الدولة شواغل تفيد بأن نظام معالجة مخاطر اإل

لكي تفي بالشروط  رهاقبمعالجة مخاطر اإل الجوانب المحددة من نظامه الخاص منح مقدم الخدمات فرصة لتحسين أوالً  ينبغي حينئذ
  .باالتفاق معهالتنظيمية. وبناء على نتائج عملية التدقيق، سيتعين على الدولة إسداء المشورة لمقدم الخدمات وتحديد خطة عمل تصحيحية 

  )قيم الحدود الدنيا(و/أو  لقيم الحدود القصوى لزاميتخفيض الدولة اإل   -٢
التابع لمقدم الخدمات عنصر غير فعال، فقد  رهاقعندما تبّين المراقبة التي تجريها الدولة شواغل من أن أحد عناصر نظام معالجة مخاطر اإل

تي وضعتها الدولة قائمة إلى حين توفير مقدم يتعين على الدولة مراجعة القيم القصوى والدنيا لمقدم الخدمات. وينبغي أن تظل الحدود ال
هي إجراءات فعالة وأن تتأكد الدولة مرة أخرى من امتثال مقدم  رهاقالخدمات لما يدل على أن إجراءاته الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل

  الخدمات للوائح المعنية.

  رهاقسحب الموافقة على نظام معالجة مخاطر اإل   -٣
كبير بشأن السالمة لم تتناوله بدائل االنفاذ المذكورة أعاله، يلزم أن تقوم الدولة بسحب الموافقة على نظام معالجة حالة ظهور شاغل في 

ة، لزامية. وقد يحاول مقدم الخدمات، أثناء االمتثال للوائح اإللزاميوأن تلزم مقدم الخدمات بالعمل ضمن لوائح الحدود اإل رهاقمخاطر اإل
على الموافقة  ومعاودة التماسمن أجل استعادة الثقة في االمتثال للوائح التنظيمية  رهاقصة بنظام معالجة مخاطر اإلتحسين إجراءاته الخا

التابع لمقدم الخدمات يفي بمتطلباته في هذه المرحلة،  رهاق. وٕاذا رأت الدولة أن نظام معالجة مخاطر اإلرهاقعلى نظام معالجة مخاطر اإل
على أساس شروط تقييدية (مثًال خفض القيم القصوى لفترات الطيران وفترات  رهاقعلى نظام معالجة مخاطر اإل فيجوز للدولة الموافقة

  .وذلك ريثما تثق الدولة في فاعلية النظام واستحقاقه للموافقةالمأموريات والحد األدنى من قيم فترات الراحة) 

  
  

________________________  



 
 
 
 
 

App A-1 

   رهاقالدولية والقصد منها بشأن معالجة اإل  اقواعد االيكاو وتوصياته —المرفق (أ) 
  
  

(باللون األزرق)، متبوعة بمعلومات مفّصلة من أجل توضيح المقصود منها، واردة أدناه  رهاقالقواعد والتوصيات الدولية المتصلة بمعالجة اإل
  وفقًا للملحق الذي ظهرت فيه:

  الطائرات –الجوي التجاري الدولي تشغيل الطائرات، النقل  —الملحق السادس، الجزء األول 

  الطائرات –تشغيل الطائرات، الطيران العام الدولي  —الملحق السادس، الجزء الثاني 

  خدمات الحركة الجوية —الملحق الحادي عشر  
  

  الملحق السادس، الجزء األول  ١-أ

  الواردة في الجزء األول من الملحق السادس، فيما يلي: رهاقترد القواعد والتوصيات الدولية المتصلة بمعالجة مخاطر اإل
  رهاقمعالجة اإل – ١٠-٤الفصل الرابع، القسم 

  محتويات دليل العمليات – ٢- ١-٢تنظيم ومحتويات دليل العمليات، القسم  — ٢المرفق 

  رهاقشروط نظام معالجة مخاطر اإل — ٧المرفق  
  

  رهاقمعالجة اإل — ١-٤الفصل الرابع، القسم    ١-١أ

  
، بهدف ضمان والخبرة التشغيلية. وتستند هذه اللوائح إلى المبادئ والمعارف العلمية رهاقتضع دولة المشغل اللوائح بغرض معالجة اإل  ١-١٠- ٤

 :يلي ممارسة طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب مستوى مالئما من اليقظة. وبناء على ذلك، تضع دولة المشغل ما
 ؛الخاصة بالقيود على حدود مدة الرحلة، وفترة مأمورية الرحلة، وفترة المأمورية وفترة الراحةاللوائح   أ)

 .رهاقبغرض معالجة اإل رهاقحيثما ُيسمح للمشغل باستخدام نظام معالجة مخاطر اإل رهاقاللوائح الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل  ب)

ة لزاميتظل مسألة وضع لوائح للحدود اإلو . رهاقوضع لوائح من أجل معالجة مخاطر اإلعن على مسؤوليات الدولة  ١- ١٠-٤تنص القاعدة  :القصد
أمرًا ضروريًا فقط عندما تختار الدولة السماح للمشغلين الجويين بالتقدم  رهاقة، بينما ُيعتبر وضع لوائح لنظام معالجة مخاطر اإلإلزاميمسألة 

هو أمر اختياري بالنسبة للدولة. ومع  رهاق. ولذا فإن وضع لوائح لنظام معالجة مخاطر اإلقرهابطلب الموافقة على نظام معالجة مخاطر اإل
 ذلك، يتعين على كل نوع من هذه اللوائح أن يتناول المبادئ العلمية المعروفة (المناقشة في الفصل الثالث).

  
 ، بتحديد ما يلي:رهاقمخاطر السالمة المرتبطة باإلوألغراض معالجة  ١-١٠-٤تقوم دولة المشغل بإلزامه، وفقا للفقرة   ٢-١٠- ٤

التي تضعها  رهاقة لمعالجة اإللزاميالحدود المتعلقة بمدة الرحلة، وفترة مأمورية الرحلة، وفترة المأمورية، وفترة الراحة التي تكون ضمن اللوائح اإل  أ)
 دولة المشغل؛



 App A -2 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

  سبة لجميع العمليات؛بالن ٦- ١٠- ٤وفقا للفقرة  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل  ب)

 أ) بالنسبة لبقية عملياته. ٢-١٠-٤فيما يخص جزء من عملياته والشروط الواردة في الفقرة  ٦- ١٠- ٤وفقا للفقرة  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل  ج)

 المشغلين الجويين، أن رهاقإلى توضيح، بالنسبة لألجزاء التي وضعت فيها الدولة لوائح لنظام معالجة مخاطر اإل ٢- ١٠-٤تهدف القاعدة  :القصد
، أال وهي: أ) يمكنهم القيام بذلك بمفردهم ضمن لوائح الدولة بشأن الحدود الموجودة لديهم رهاقالجة مخاطر اإلثالثة خيارات لمع ملديه

تطبيق نظام  واأن يختار  ينّغلالمأمورية وذلك باستخدام اإلجراءات القائمة لنظام إدارة السالمة، أو ب) يمكن للمشمدة المتعلقة بمدة الرحلة و 
وفي العمليات  معلى جزء من عملياته رهاقتطبيق نظام معالجة مخاطر اإل معلى جميع العمليات، أو ج) يمكنه رهاقمعالجة مخاطر اإل

َغل الجوي باتخاذ القرار ة المتعلقة بمدة الرحلة ومدة المأمورية. ولذلك ترمي هذه القاعدة إلى السماح للمشلزامياألخرى التي تمتثل للحدود اإل
  األنسب ألنواع عملياته المحددة. رهاقماهية طريقة معالجة اإلب الخاص

 رهاق، يجب على المشغلين الجويين معالجة المخاطر المتصلة باإلرهاقوفي حالة عدم وجود لوائح لدى الدولة بشأن نظام معالجة مخاطر اإل
ة لمدة الرحلة وفترة لزامي، وذلك ضمن القيود المنصوص عليها في الحدود اإلالسالمة دارةإلالموجودة لديهم، كجزء من إجراءاتهم القائمة 

ليس الخطر الوحيد المعالج بواسطة نظام ادارة السالمة، مثلما  رهاقالمأمورية أو للتغيرات التي أقرتها الدولة على تلك الحدود. وحيث أن اإل
 .رهاقلمعالجة المخاطر المتصلة باإل ى حد كبير تركيز الموارد المتوقع، فسيقل إلرهاقهو الحال عند استخدام نظام معالجة مخاطر اإل

  
فيما يخص بعض أو جميع عملياته، يجوز لدولة المشغل أن تقّر، في الظروف  رهاقة لمعالجة اإللزاميعندما يعتمد المشغل اللوائح اإل  ٣-١٠- ٤

تقييم للمخاطر يجريه المشغل. وتنطوي التفاوتات الموافق عليها على مستوى من السالمة يعادل، أو  االستثنائية، التفاوتات في هذه اللوائح على أساس
 .رهاقة لمعالجة اإللزامييتجاوز، المستوى الذي يتحقق بواسطة اللوائح اإل

ة لمدة الرحلة لزاميتفاوتات على الحدود اإل، فقد أقّرت دول كثيرة رهاقالقواعد الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل وضع من المعروف أنه قبل :القصد
 ٣- ١٠-٤وفترة المأمورية بالنسبة للمشغلين الجويين. وفي بعض الحاالت، تتصل هذه التفاوتات بعمليات تمديد بسيطة، وتسمح القاعدة 

إجراءاته الخاصة بنظام إدارة  لديه بواسطة رهاقللمشغل الجوي بمواصلة تطبيق تمديدات بسيطة في عمليات جوية معينة ومعالجة مخاطر اإل
. وتخضع عمليات الموافقة على التفاوتات تزويد الدولة بتقييم رهاقالسالمة بدون االضطرار إلى وضع وتنفيذ نظام كامل لمعالجة مخاطر اإل

  مقبول للمخاطر.

التي تلّبي الضرورات التشغيلية في حالة عدم  إلى التقليل من "التنظيم من خالل التفاوتات" وتجّنب إقرار التفاوتات ٣-١٠- ٤وتهدف القاعدة 
عندما يلزم توفير نهج أكثر شموًال بشأن معالجة  رهاقوجود تقييم للمخاطر. وال ُيقصد بها توفير بديل سريع وسهل لنظام معالجة مخاطر اإل

 ٢- ٤ع الظروف التي ُتعتبر "استثنائية" بالقسم . واألهم، أنها تنطبق فقط "في الظروف االستثنائية". وترد مناقشة مستفيضة لنو رهاقمخاطر اإل
 ة.لزاميمن الفصل الرابع، والمعنون وضع لوائح للتفاوتات الخاصة بالحدود اإل

  
. ويقدم النظام المعتمد رهاقة لمعالجة اإلإلزاميللمشغل قبل وضع أي أو جميع لوائح  رهاقتوافق دولة المشغل على نظام معالجة مخاطر اإل  ٤-١٠- ٤

 .رهاقة لمعالجة اإللزاميمستوى من السالمة يعادل، أو يتجاوز المستوى الذي يتحقق بواسطة اللوائح اإل رهاقلمعالجة مخاطر اإل

والتي تشترط في  رهاقأنه يتعين أن يكون لدى الدولة إجراءات واضحة للموافقة على نظام معالجة مخاطر اإل ٤-١٠- ٤توّضح القاعدة  :القصد
. وهي تهدف إلى منع الموافقة على نظام رهاقالمشّغل الجوي أن يبّين، كدليل نهائي، التسيير الفعال إلجراءات نظام معالجة مخاطر اإل

. ويجب أن تكون رهاقمكتبي فقط لدليل نظام معالجة مخاطر اإل إستعراضبناء على توفير خطة موثقة أو  رهاقمعالجة مخاطر اإل
من الدولة إجراءات واضحة بالنسبة للمشّغل  رهاقالموافقة والحصول عليها بالنسبة لنظام معالجة مخاطر اإل بالتماسراءات الخاصة اإلج

  الجوي (انظر الفصل السادس).
يمكن انطالقًا منه تشكل األساس، من حيث مستوى السالمة المعادل، الذي  رهاقة لمعالجة اإللزاميوتوّضح هذه القاعدة أيضًا أن اللوائح اإل

 .رهاقتقييم نظام معالجة مخاطر اإل



App A -3 (أ) قواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية والقصد منها بشأن معالجة اإلرهاق — المرفق  

  
مستوى من السالمة يعادل،  رهاقللمشغل عملية لضمان تقديم نظام معالجة مخاطر اإل رهاقتضع الدول التي تقّر نظام معالجة مخاطر اإل  ٥-١٠- ٤

  إطار هذه العملية، تقوم دولة المشغل بما يلي:. وفي رهاقة لمعالجة اإللزاميأو يتجاوز المستوى الذي يتحقق بواسطة اللوائح اإل
هذه القيم  تندإلزام المشغل بتحديد قيم قصوى تتعلق بمدد الرحلة و/أو فترات مأمورية الرحلة وفترات المأمورية، وقيم دنيا تتعلق بفترات الراحة. وتس  أ)

  لدى دولة المشغل؛ إلى المبادئ والمعارف العلمية، وتخضع لعمليات ضمان السالمة، وتكون مقبولة
على  فرض انخفاض في القيم القصوى وزيادة في القيم الدنيا في حالة ما أفادت بيانات المشغل أن هذه القيم مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية،  ب)

  التوالي؛
نظام  ييرات، استنادا إلى الخبرة المتراكمة بشأنإقرار أي زيادة في القيم القصوى أو انخفاض في القيم الدنيا فقط بعد تقييم تبرير المشغل لهذه التغ  ج)

  .رهاقوالبيانات المرتبطة باإل رهاقمعالجة مخاطر اإل

 هي قاعدة وتوصية دولية "إلدارة تغيير" تهدف إلى معالجة الشواغل الخاصة باحتمال استخدام مدد غير محدودة للرحالت ٥-١٠-٤القاعدة  القصد:
لوائح القائمة على األداء التي يقتضيها نظام ا النجاح في اعتمادومساعدة الدولة في  رهاقوالمأموريات بحجة نظام معالجة مخاطر اإل الجوية

. وهي تبّين بشكل واضح التوقعات في صفوف جميع الجهات المعنية، وتؤكد على قدرة الدول على كبح مدى ساعات رهاقمعالجة مخاطر اإل
  .رهاقوالمأموريات التي قد يعمل فيها المشّغل الجوي الذي يستخدم نظام معالجة مخاطر اإل الرحالت

أ) إلزام المشّغل الجوي بتحديد قيم قصوى تتعلق بمدد الرحالت والمأموريات ال يجوز له تجاوزها وقيم دنيا تتعلق بفترات الراحة ال  ٥- ١٠- ٤
  .رهاقجراءات ضمن نظام معالجة مخاطر اإليجوز تقليصها عند استخدام أساليب التخفيف واإل

عندما يكفي إدخال تعديل بسيط لضمان  رهاقسحب الموافقة على نظام معالجة مخاطر اإل من ب) تزّود الدول ببدائل أقل قسوة ٥- ١٠- ٤
خطورة عندما تشير بيانات  المحافظة على مستوى معادل من السالمة. وهي ترمي إلى أن تكون قاعدة استباقية، حيث أنها تتناول حاالت أقل

  في االنخفاض. ةفي االرتفاع أو مفرط ةمفرط بأن القيم قد تكونالمشّغل الجوي إلى اتجاه يفيد 

الموجودة لديهم بواسطة  رهاقج) ضمان أن المشّغلين الجويين الذين دّللوا على معالجة مسؤولة وشاملة للمخاطر المتصلة باإل ٥- ١٠- ٤
 ة غير ضرورية.إلزاميلن ُيمنعوا من الحصول على فوائده التامة بواسطة قيود  رهاقر اإللمعالجة مخاط ُمثبتنظام 

  
  ، يقوم المشغل بما يلي، كحد أدنى:رهاقبهدف معالجة مخاطر السالمة المرتبطة باإل رهاقعندما ينفذ المشغل نظاما لمعالجة مخاطر اإل  ٦-١٠- ٤

  ؛رهاقمعالجة مخاطر اإلإدراج المبادئ والمعارف العلمية في نظام   أ)
  والمخاطر المترتبة وذلك بشكل مستمر؛ رهاقتحديد أخطار السالمة المرتبطة باإل  ب)
  ؛التأكد من أن اإلجراءات العالجية، الالزمة للتخفيف من المخاطر بفعالية، تنفذ على الفور  ج)
  التي تحققت نتيجة هذه اإلجراءات؛ رهاقتطبيق الرصد المستمر والتقييم المنتظم للتخفيف من مخاطر اإل  د)

  .رهاقمواصلة تحسين األداء الكلي لنظام معالجة مخاطر اإل  ه)

  .رهاقشروط مفصلة تتعلق بنظام معالجة مخاطر اإل ٧ترد في المرفق  — ١ مالحظة
  السالمة والمصادر ذات الصلة.من الملحق التاسع عشر أحكام خاصة بحماية بيانات السالمة ومعلومات  ٣ترد في المرفق  — ٢مالحظة 

من الجزء األول من الملحق  ٧وتوجه القارئ إلى المرفق  رهاقالمتطلبات الرفيعة المستوى لنظام معالجة مخاطر اإل ٦- ١٠- ٤تحدد القاعدة  القصد
السادس والذي يقدم معلومات مفّصلة بشأن المكونات الضرورية (انظر الفصل الخامس لالطالع على مزيد من التفاصيل). وهذه القاعدة 

ي تبّين أشكال االتساق بين نظام معالجة بالملحق التاسع عشر) لك ٢معروضة في شكل مماثل لشكل إطار عمل نظام إدارة السالمة (المرفق 
 ونظام إدارة السالمة. رهاقمخاطر اإل



 App A -4 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

  
، أن تشترط إدماجه مع نظام إدارة السالمة الخاص رهاقينبغي للدول، عندما يكون لدى المشغل نظام لمعالجة مخاطر اإل — توصية  ٧-١٠- ٤

 بالمشغل.

لديه وظيفة  رهاقونظام إدارة السالمة. وحيث أن نظام معالجة مخاطر اإل رهاقمخاطر اإل بالعالقة بين نظام معالجة ٧-١٠- ٤تقر القاعدة  القصد
خاصة بالسالمة فيتعين أن يكّمل اإلجراءات القائمة إلدارة السالمة ضمن نظام إدارة السالمة الخاص بالمشّغل وذلك من أجل تحسين 

اإلجراءات المزدوجة من أجل زيادة  بتقليلالقيام قدر االمكان على هذين النظامين و  فعاليتهما المشتركة، ولضمان توزيع الموارد توزيعًا مناسباً 
من المعلومات المستقاة من نظام معالجة  النظم. وينبغي أن يستفيد نظام إدارة السالمة الخاص بالمشّغل الجوي والعكس بالعكس كفاءة

  .رهاقمخاطر اإل

أو أن  رهاقظامًا واحدًا. وعندما يرغب المشّغل الجوي في تطبيق نظام معالجة مخاطر اإلومع ذلك، فمن المهم أن هذين النظامين ليسا ن
الخاص به، عندها يجب على المشّغل الجوي استخدام نظام إدارة السالمة التابع  رهاقتكون الموافقة قد ُسحبت من نظام معالجة مخاطر اإل

 ة.لزاميضمن الحدود اإل رهاقله من أجل معالجة المخاطر المتصلة باإل

  
وفترات ومدد مأموريات الرحالت لجميع أعضاء طاقم القيادة ومقصورة الركاب التابعين له تشمل مدة الرحلة المشغل بسجالت  يحتفظ  ٨-١٠- ٤

 .، لفترة من الزمن تحددها دولة المشغلوفترات الراحةالمأموريات 

والمأموريات أو تطبيق نظام  الرحالتة لمدد لزامي(أي االمتثال للحدود اإل رهاقمعالجة مخاطر اإلبصرف النظر عن الطريقة المستخدمة في  القصد
 حاصل على الموافقة)، فإن جميع المشغلين الجويين ملزمين بمسك سجالت لفترات العمل، ُتسجَّل بها مأموريات رهاقلمعالجة مخاطر اإل

ُتمسك ء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب. ولكل دولة الحق في تحديد المدة الزمنية التي الطيران أو ال ُتسجَّل بها، خاصة بأعضا الرحالت
 هذه السجالت. فيها

  

    



App A -5 (أ) قواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية والقصد منها بشأن معالجة اإلرهاق — المرفق  

  محتويات دليل العمليات — ٢-١-٢، القسم ٢المرفق    ٢-١أ

  

 المحتويات     -٢

  على األقل ما يلي:١يجب أن يتضمن دليل العمليات المشار إليه في الفقرة 

  عام    ١- ٢
............  

  ما يلي: رهاقتشمل المعلومات والسياسات المرتبطة بمعالجة اإل  ٢-١- ٢
القواعد المتعلقة بحدود مدة الرحلة، ومدة مأمورية الرحلة، ومدة المأمورية وشروط الراحة بالنسبة ألعضاء طاقم القيادة ومقصورة   أ)

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

. وهي تشترط تحديد الحدود الخاصة بمدد رهاقسياسات المؤسسة بشأن معالجة اإلل إلى ضمان تحديد دليل العمليات ٢-١- ٢ترمي الفقرة  القصد
 رهاقة أو وفقًا لنظام معالجة مخاطر اإللزاميوالمأموريات المعدة حسب المشّغل الجوي لعمليات معينة (إما ضمن قيود اللوائح اإل الرحالت

  الخاص به).

، غير أنه يقدم وصفًا رفيع المستوى رهاقومن غير المتوقع أن يتضمن دليل العمليات المجموعة الكاملة لوثائق نظام معالجة مخاطر اإل
 .رهاقاجع جيدة للوثائق الالزمة لنظام معالجة مخاطر اإلومر 

  

   



 App A -6 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

  رهاقشروط نظام معالجة مخاطر اإل — ٧المرفق    ٣-١أ

  
  من الفصل الرابع ما يلي، كحد أدنى: ٦- ١٠- ٤الُمنشأ وفقا للفقرة  (FRMS) رهاقيشمل نظام معالجة مخاطر اإل

  رهاقسياسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإل      -١

  رهاقسياسات نظام معالجة مخاطر اإل    ١- ١
  بوضوح. رهاق، مع تحديد جميع عناصر نظام معالجة مخاطر اإلرهاقيحدد المشغل سياسات نظام معالجة مخاطر اإل  ١-١- ١
  في دليل العمليات. رهاقتُـلزم السياسات توضيح نطاق عمليات نظام معالجة مخاطر اإل  ٢-١- ١
  تنص السياسات على ما يلي:  ٣-١- ١

  المشتركة لإلدارة، وطاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب، والموظفين المعنيين اآلخرين؛ المسؤوليةتوضيح   أ)
  بشكل واضح. رهاقذكر أهداف السالمة لنظام معالجة مخاطر اإل  ب)
  ؛المؤسسةتوقيعها من جانب السلطة التنفيذية المسؤولة في   ج)
  ؛بالمؤسسةإحالتها، مع إقرار واضح، إلى جميع المكونات والمستويات ذات الصلة   د)
  اإلعالن عن االلتزام اإلداري باإلبالغ عن السالمة بفعالية؛  )ه
  ؛رهاقاإلعالن عن االلتزام اإلداري بتقديم الموارد الكافية لنظام معالجة مخاطر اإل  و)
  ؛رهاقسين مستوى نظام معالجة مخاطر اإلاإلعالن عن االلتزام اإلداري بمواصلة تح  ز)
  عن اإلدارة، وطاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب، وجميع الموظفين المعنيين اآلخرين؛ لخطوط المساءلةتحديد واضح   ح)
  دوري بما يكفل استمرار مدى أهمية هذه السياسات وجدواها. إستعراضُلزوم إجراء   ط)

 .(Doc 9859) دليل إدارة السالمةمة بفعالية في يرد وصف لإلبالغ عن السال —مالحظة 

  رهاقوثائق نظام معالجة مخاطر اإل    ٢- ١
  التي تصف وتسجل ما يلي: رهاقيقوم المشغل بإعداد واستحداث وثائق نظام معالجة مخاطر اإل

  ؛رهاقسياسات وأهداف نظام معالجة مخاطر اإل  أ)
  ؛رهاقعمليات وٕاجراءات نظام معالجة مخاطر اإل  ب)
  المساءلة والمسؤوليات والسلطات المتصلة بهذه العمليات واإلجراءات؛  ج)
  آليات خاصة بإشراك اإلدارة، وطاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب، وجميع الموظفين المعنيين اآلخرين بشكل مستمر؛  د)
  ، وشروط التدريب وسجالت المشاركة؛رهاقبرامج التدريب على نظام معالجة مخاطر اإل  )ه
  والفعلية، وفترات المأمورية وفترات الراحة، واالنحرافات الكبيرة والدوافع وراء هذه االنحرافات المسجلة؛ المجدولةمدد الرحالت   )و

  .(Doc 9966)للجهات التنظيمية  رهاقدليل نظم إدارة مخاطر اإليرد وصف االنحرافات الكبيرة في   —مالحظة 

  بما في ذلك النتائج المستمدة من البيانات المجمعة، والتوصيات واإلجراءات المتخذة. رهاقنواتج نظام معالجة مخاطر اإل  ز)



App A -7 (أ) قواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية والقصد منها بشأن معالجة اإلرهاق — المرفق  

  رهاقإجراءات معالجة مخاطر اإل      -٢
  تحديد األخطار    ١- ٢

  .والمصادر ذات الصلة بيانات السالمةو  السالمة) بالملحق التاسع عشر إرشادات قانونية لحماية معلومات ٣ترد في المرفق ( —مالحظة 
  :رهاقيقوم المشغل بإعداد وصيانة ثالث عمليات أساسية وموثقة فيما يتعلق بتحديد أخطار اإل

  عملية التنبؤ    ١- ١- ٢
وآثارها على  رهاقمن خالل فحص الجدول الزمني للطواقم ومراعاة العوامل التي تؤثر في العادة على النوم واإل رهاقتحدد عملية التنبؤ أخطار اإل

  األداء. ويمكن أن تشمل طرائق الفحص ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر:
  الطيران أو للمشغل والبيانات المجمعة بشأن أنواع مشابهة من العمليات؛ لقطاعالخبرة التشغيلية   ) أ
 ممارسات وضع الجدول الزمني القائمة على األدلة؛  ) ب

  النماذج البيولوجية الرياضية.  ) ج
  عملية االستباق  ٢-١- ٢

  الحصر: ضمن عمليات الرحالت الجوية الحالية. ويمكن أن تشمل طرائق الفحص ما يلي، على سبيل المثال ال رهاقتحدد عملية االستباق أخطار اإل
  ؛رهاقاإلبالغ الذاتي عن مخاطر اإل  أ)

  ؛رهاقالدراسات االستقصائية بشأن تعرض الطاقم لإل  ب)
  طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب؛البيانات المتصلة بأداء   ج)
  قواعد البيانات والدراسات العلمية المتاحة في مجال السالمة؛  د)
  تحليل الفترة الزمنية للعمل المزمعة والفعلية.  )ه

  عملية رد الفعل    ٣- ١- ٢
في التقارير واألحداث المرتبطة بالعواقب السلبية المحتملة فيما يخص السالمة من أجل تحديد إمكانية تقليص  رهاقتحدد عملية رد الفعل مساهمة أخطار اإل

  يلي: إلى الحد األدنى. وكحد أدنى، يمكن أن ُتجرى هذه العملية من خالل ما رهاقأثر اإل
  ؛رهاقالتقارير عن اإل  أ)

  التقارير السرية؛  ب)
  تقارير التدقيق؛  ج)
  ؛الوقائع  د)
  أحداث تحليل بيانات الرحلة.  )ه

  تقييم المخاطر    ٢- ٢
وتحدد متى تستدعي المخاطر  رهاقيقوم المشغل بإعداد وتنفيذ إجراءات تقييم المخاطر التي تحدد احتمال وٕامكانية خطورة األحداث المرتبطة باإل  ١-٢- ٢

  ذات الصلة اتخاذ إجراءات التخفيف.
  المحددة وترتبط بما يلي: تستعرض إجراءات تقييم األخطار  ٢-٢- ٢

  اإلجراءات التشغيلية؛  أ)
  احتمال وقوعها؛  ب)
  العواقب الممكنة؛  ج)
  والضوابط القائمة في مجال السالمة. المواقعفعالية   د)
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  التخفيف من المخاطر    ٣- ٢
  يقوم المشغل بإعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف من المخاطر من خالل ما يلي:

  التخفيف المالئمة؛اختيار استراتيجيات   أ)
  تنفيذ استراتيجيات التخفيف؛  ب)
  رصد تنفيذ االستراتيجيات وفعاليتها.  ج)

  رهاقإجراءات ضمان سالمة نظام معالجة مخاطر اإل      –٣
  للقيام بما يلي: رهاقيضع المشغل ويستكمل إجراءات ضمان سالمة نظام معالجة مخاطر اإل

فيما  رهاق، وتحليل االتجاهات، وٕاجراء القياس إلثبات فعالية ضوابط مخاطر اإلرهاقمخاطر اإل توفير الرصد المستمر ألداء نظام معالجة  أ)
  يخص السالمة. ويمكن أن تشمل مصادر البيانات ما يلي، على سبيل المثال وليس الحصر:

  التقارير والتحقيقات عن األخطار؛  )١
  عمليات التدقيق والدراسات االستقصائية؛  )٢
  .رهاقوالدراسات عن اإل عراضستعمليات اإل  )٣

  توفير عملية رسمية إلدارة التغييرات التي تشمل ما يلي، على سبيل المثال وليس الحصر:  ب)
  ؛ رهاقتحديد التغييرات في البيئة التشغيلية التي قد تؤثر على نظام معالجة مخاطر اإل  )١
  ؛رهاقخاطر اإلالتي قد تؤثر على نظام معالجة م تحديد التغييرات ضمن المؤسسة  )٢
  قبل تنفيذ التغييرات. رهاقالنظر في األدوات المتاحة التي يمكن استخدامها الستكمال أو تحسين مستوى أداء نظام معالجة مخاطر اإل  )٣

  باستمرار. ويشمل ذلك ما يلي، على سبيل المثال وليس الحصر: رهاقتحسين نظام معالجة مخاطر اإل  ج)
إزالة و/أو تعديل ضوابط المخاطر التي تنطوي على عواقب غير مقصودة أو التي لم تعد الزمة بسبب التغييرات في البيئة التشغيلية أو   )١

  ؛بالمؤسسة
  واإلجراءات؛ والوثائقإجراء عمليات تقييم روتينية للمرافق، والمعدات،   )٢
  .رهاقل التخفيف من المخاطر الناشئة المرتبطة باإلتحديد الحاجة إلى اعتماد عمليات وٕاجراءات جديدة من أج  )٣

  رهاقإجراءات تعزيز نظام معالجة مخاطر اإل      –٤
تطويره بشكل متواصل، وتحسين أدائه العام باستمرار، وتحقيق أفضل مستويات السالمة. ويقوم المشغل،  رهاقتدعم إجراءات تعزيز نظام معالجة مخاطر اإل

  الخاص به، بإعداد وتنفيذ ما يلي: رهاقفي إطار نظام معالجة مخاطر اإل
ة وطاقم مقصورة الركاب وجميع الموظفين تنظيم برامج تدريب لتحقيق الكفاءة وفقا لألدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها اإلدارة، وطاقم القياد  أ)

  ؛رهاقالمعنيين اآلخرين في إطار النظام المزمع لمعالجة مخاطر اإل
  تقوم بما يلي: رهاقوضع خطة فعالة لالتصاالت بشأن نظام معالجة مخاطر اإل  ب)

  الجهات المعنية؛إلى جميع  رهاقتوضح السياسات واإلجراءات والمسؤوليات المتعلقة بنظام معالجة مخاطر اإل  )١
 .رهاقتصف قنوات االتصال المستخدمة في جمع وتعميم المعلومات عن نظام معالجة مخاطر اإل  )٢

من الجزء األول من الملحق السادس تفاصيل بشأن الشروط الدنيا لكل مكّون من المكّونات األربعة لنظام معالجة مخاطر  ٧يقدم المرفق  القصد
) إجراءات ضمان سالمة نظام ٣، ورهاق) إجراءات معالجة مخاطر اإل٢، ورهاقنظام معالجة مخاطر اإل) سياسات ووثائق ١: رهاقاإل

. وترد هذه القاعدة في شكل مماثل إلطار عمل نظام إدارة رهاق) إجراءات تعزيز نظام معالجة مخاطر اإل٤، ورهاقمعالجة مخاطر اإل
 ونظام إدارة السالمة. رهاقاالتساق بين نظام معالجة مخاطر اإل بالملحق التاسع عشر) لتبّين أوجه ٢السالمة (المرفق 
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  الملحق السادس، الجزء الثاني  ٢-أ

  ترد القواعد والتوصيات الدولية المتصلة بإدارة السالمة المنصوص عليها في الجزء الثاني من الملحق السادس، فيما يلي:
  واجبات قائد الطائرة — ٥- ٢- ٢العمليات الجوية،  — ٢-٢القسم الثاني، الفصل 

  إدارة العمليات — ٢- ٤- ٣العمليات الجوية،  — ٤-٣القسم الثالث، الفصل  
  

  واجبات قائد الطائرة — ٥- ٢-٢، القسم ٢-٢الفصل    ١-٢أ

  

  :التأكد من اآلتي نع قائد الطائرة مسؤواليكون   ٢-٥-٢- ٢
أو االجهاد المرض أو  كاإلصابةعدم بدء رحلة جوية إذا كان أي عضو من أعضاء طاقم القيادة معوقا عن أداء واجباته ألي سبب،   أ)

  المواد المؤثرة في العقل، اتتأثير   أو
محسوس،  عدم مواصلة الرحلة بعد أقرب مطار مناسب عندما تكون مقدرة أعضاء طاقم القيادة على أداء مهامهم قد هبطت بشكل  ب)

 أو نقص األوكسيجين.المرض امكاناتهم البدنية والذهنية ألسباب مثل االجهاد أو  إلعاقة نتيجة

ند تحدد هذه القاعدة القائمة على األداء المسؤولية الشاملة التي يضطلع بها قائد الطائرة عن ضمان عدم كون أعضاء طاقم القيادة مرهقين ع القصد
  إلى درجة تعوق قدرتهم إلى حد كبير عن أداء وظائفهم أثناء الرحلة الجوية. رهاقأنهم ال يعانون من تأثير اإلبداية الرحلة الجوية، أو 

وتأثيره على األداء البشري.  رهاقتوقع من الدول أن تفرض مسؤوليات قائد الطائرة وأن تزّود الطيارين بمعلومات عن اإلوللوفاء بهذه القاعدة يُ 
  لجويين أن يزّودوا طياريهم بإجراءات واضحة من أجل الوفاء بهذه المسؤوليات.توقع من المشغلين اويُ 
 

  

   



 App A -10 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

  اإلدارة التشغيلية — ٢- ٤-٣، القسم ٤-٣الفصل    ٢-٢أ

  

  برنامج إدارة اإلجهاد   ٨-٢-٤-٣
يقومون بدور في عملية الطائرة وصيانتها لن  يجب على المشغل أن يضع وينفذ برنامجا إلدارة االجهاد بحيث يضمن أن جميع العاملين التابعين له والذين

  يقوموا بواجباتهم إذا كانوا يعانون من االجهاد. ويجب أن يتناول البرنامج مدد الطيران ومدد الدوام وأن يضاف إلى دليل العمليات.

، وال تشترط منية دنيا لعمليات الطيران العامز ال تشترط هذه القاعدة أن تقوم الدولة بفرض حدود محددة لمدد الطيران والمأموريات أو حدود  القصد
  .رهاقكذلك من المشّغلين الجويين أن يكون لديهم نظام لمعالجة مخاطر اإل

والمأموريات  الرحالتة لمدد إلزامي اً يشمل حدود رهاقوعوضًا عن ذلك، يتوقع من الدول أن تلزم المشغلين الجويين بإعداد برنامج لمعالجة اإل
ن والفترات الدنيا للراحة ألعضاء أطقم الطائرات وقواعد لمدة المأموريات من أجل الموظفين المشاركين في تشغيل وصيانة الطائرات حيث يمك

بناء على . وينبغي استخدام هذه الحدود في تطبيق ممارسات الجدولة راج تلك األحكام في دليل عملياتهم، وٕادرهاقأن تظهر مشكلة بشأن اإل
  المبادئ العلمية (انظر الفصل الثاني).

لديهم  رهاقمن المتوقع أيضًا النظر في مخاطر اإلفوحيث أنه يتم إلزام المشغلين الجويين للطيران العام كذلك بتوفير نظام إلدارة السالمة، 
كجزء من إجراءاتهم القائمة  رهاقال معالجة اإلبواسطة التقييم والتعريف واالستخدام المناسب ألساليب التخفيف وقدر من التدريب في مج

  لنظام إدارة السالمة.

شر مع ويجب االحاطة علمًا بأن هذه القاعدة تشير إلى "العاملين التابعين للمشغل الجوي". وُيقصد بها إدراج العاملين الذين يعملون بشكل مبا
ؤسسات التي تعاقد معها المشغل الجوي ألداء وظائف تشغيلية ووظائف المشغل الجوي وال ُيقصد بها إدراج العاملين الذين تستخدمهم الم

موظفي الجهة التي  إرهاقصيانة. ومع ذلك فإن المشغل الجوي مسؤول عن معالجة المخاطر التي تتهدد عملياته ويجوز له معالجة مشكلة 
  تعاقد معها، كجزء من أنشطته العادية لنظام إدارة السالمة.
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  الحادي عشرالملحق   ٣-أ

  الواردة في الملحق الحادي عشر، فيما يلي: رهاقترد القواعد والتوصيات الدولية المتصلة بمعالجة مخاطر اإل
  رهاقمعالجة اإل — ٢٨-٢عام، القسم  –الفصل الثاني 

  رهاقة لمعالجة اإللزامياللوائح اإل — ٦المرفق 

  رهاقشروط نظم معالجة مخاطر اإل — ٧المرفق  
  

  رهاقمعالجة اإل — ٢٨-٢، القسم لفصل الثانيا   ١-٣أ

  
والتجربة لدى تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية. وتستند هذه اللوائح إلى المبادئ والمعارف العلمية  رهاقتضع الدول اللوائح بغرض معالجة اإل  ١- ٢٨- ٢

  :تقوم بإعداد ما يلييجب على الدول أن  ،ضمان مستوى كاف من اليقظة في أداء مراقبي الحركة الجوية. ولهذا الغرض التشغيلية من أجل

 ؛٦لوائح تنظيمية تُبّين حدود الجداول الزمنية وفقًا للمرفق   )أ 

الحركة الجوية باستخدام نظام ، في الحاالت المسموح فيها لمقدمي خدمات ٧وفقًا للمرفق  رهاقلوائح تحكم نظم معالجة مخاطر اإل  )ب 
 .رهاقمن أجل معالجة اإل رهاقر اإللمعالجة مخاط

ة بينما يعتبر إلزامية هو مسألة لزامي. ووضع لوائح للحدود اإلرهاقعن وضع لوائح لمعالجة اإل الدولعلى مسؤوليات  ١- ٢٨-٢تنص القاعدة  القصد
أمرًا ضروريًا فقط عندما تختار الدولة السماح لمقدمي خدمات الحركة الجوية بالتقدم بطلب  رهاقوضع لوائح لنظام معالجة مخاطر اإل
هو مسألة اختيارية بالنسبة للدول. ومع ذلك  رهاق. ولذا فإن وضع لوائح لنظام معالجة مخاطر اإلرهاقالموافقة على نظام معالجة مخاطر اإل

  ادئ العلمية المعروفة (انظر الفصل الثاني).يتعين على هذين النوعين من اللوائح تناول المب

من الملحق  ٧من الملحق الحادي عشر (انظر الجدول التالي) بينما يعرض المرفق  ٦ة معدة وفقًا للمرفق لزاميويجب أن تكون اللوائح اإل
 (انظر الفصل الخامس). رهاقالحادي عشر المتطلبات الدنيا لنظام معالجة مخاطر اإل

  
  :رهاقالدولة من مقدم خدمات الحركة الجوية أن يستحدث واحدًا من العناصر أدناه لغرض إدارة مخاطر السالمة ذات الصلة باإلتقتضي   ٢- ٢٨- ٢

دة ــــًا للقاعــــــقـة وفــــــة التي وضعتها الدولــــــلزاميح الحدود اإلـــــات) المقدمة وتمتثل للوائـــــة (الخدمــــــالخدممع ن يتناسب ـــــجدول زمني للمراقبي  )أ 
 ؛(أ) ١- ٢٨- ٢

(ب)، ألغراض توفير جميع خدمات مراقبة  ١-٢٨-٢يمتثل للوائح التي وضعتها الدولة وفقًا للقاعدة  رهاقأو نظام لمعالجة مخاطر اإل  )ب 
 ؛ الحركة الجوية

(ب) ُيغطي جزءًا محددًا من خدمات مراقبة  ١- ٢٨-٢يمتثل للوائح التي وضعتها الدولة وفقًا للقاعدة  رهاقأو نظام لمعالجة مخاطر اإل  )ج 
(أ)  ١-٢٨-٢ة التي وضعتها الدولة وفقًا للقاعدة لزاميالحركة الجوية التي ُيقدمها باالقتران مع الجداول الزمنية الممتثلة للوائح الحدود اإل

 راقبة الحركة الجوية.بخصوص الجزء المتبقي من خدمات م

التي يتعرض لها،  رهاقالخيارات المتوفرة لمقدم خدمات الحركة الجوية من أجل إدارة مخاطر السالمة المتصلة باإل ٢- ٢٨- ٢تحدد القاعدة  القصد
  .رهاقخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل لوائحوذلك رهنًا بما إذا كانت لدى الدولة التابع لها 

 رهاق، تتوفر لمقدمي خدمات الحركة الجوية ثالثة خيارات لمعالجة مخاطر اإلرهاقخاصة بنظام مخاطر اإل للوائحوفي حالة سّن الدولة 
، أو ب) يمكنهم اختيار تطبيق نظام معالجة مخاطر الجوية ة في جميع العملياتلزاميلديهم، أال وهي: أ) يمكنهم االمتثال للوائح الحدود اإل
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في أجزاء من عملياتهم واالمتثال في العمليات  رهاق، أو ج) يمكنهم تطبيق نظام لمعالجة مخاطر اإلالجوية على جميع العمليات رهاقاإل
 األنسب طريقةالمقدم خدمات الحركة الجوية فرصة اتخاذ قرار بشأن ماهية ل تتيحة. ولذلك، فإن هذه القاعدة لزاميالحدود اإل للوائحاألخرى 

  .ةعملياته المحدد في أنواع هاقر معالجة اإلل

لدى الدولة، يجب على مقدمي خدمات الحركة الجوية معالجة مخاطرهم المتصلة  رهاقوفي حالة عدم وجود لوائح لمعالجة مخاطر اإل
ت التابعة للدولة أو ة لمدد المأموريالزامي، كجزء من إجراءاتهم القائمة إلدارة السالمة، ضمن القيود المنصوص عليها في الحدود اإلرهاقباإل

، بعكس ما هو عليه رهاقالتفاوتات التي وافقت عليها الدولة بالنسبة لتلك الحدود. وحيث أن نظام إدارة السالمة ال يركز تركيزًا محددًا على اإل
لجة المخاطر المتصلة ، فبالتالي تقل إلى حد كبير مسألة تركيز الموارد الالزمة لمعارهاقالحال عند استخدام نظام معالجة مخاطر اإل

 استخدام إجراءات نظام إدارة السالمة (انظر الفصل الرابع). بواسطة رهاقباإل

  
  
ة لدى تقديم جزء من خدمات مراقبة الحركة الجوية أو كلها لزاميحيثما يمتثل مقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية للوائح الحدود اإل  ٣- ٢٨- ٢

  (أ) : ٢- ٢٨- ٢وفقا للقاعدة 

 الدولة إثبات عدم تجاوز تلك الحدود وأنه يتم الوفاء باشتراط فترات الراحة؛تفرض   )أ 

، واطالعهم على سياساته في مجال رهاقتفرض الدولة على مقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية تلقين العاملين لديه مبادئ معالجة اإل  )ب 
 ؛رهاقمعالجة اإل

 ة لمعالجة أي مخاطر إضافية تقترن بظروف تشغيلية مفاجئة أو غير متوقعة؛لزاميتضع الدولة عملية تسمح بالخروج عن لوائح الحدود اإل  )ج 

التشغيلية االستراتيجية في الظروف االستثنائية، على  حتياجاتيجوز أن تقبل الخروج عن تلك اللوائح استنادًا إلى عملية محددة لتلبية اإل  )د 
أي مخاطر ذات صلة في مستوى من السالمة ُيعادل أو يتجاوز ذاك أساس أن يثبت مقدم خدمات الحركة الجوية أنه يتولى معالجة 

 .رهاقة لمعالجة اإللزاميالمستوى الذي يتحقق من خالل اللوائح اإل

ة ال يعفى مقدم خدمات الحركة الجوية من مسؤولية إدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر ذات لزامياالمتثال للوائح الحدود اإل —مالحظة 
 .، مستخدمًا نظم إدارة السالمة لديه وفقًا ألحكام الملحق التاسع عشراقرهالصلة باإل

المتصلة بالتحديد بجوانب  ٦بخالف تلك الواردة في المرفق  رهاقة لمعالجة اإللزاميقواعد قياسية إضافية للوائح اإل ٣-٢٨-٢تعرض القاعدة  القصد
  ة.لزاميتؤثر على جداول العمل في إطار الخطة اإل

ة ال يتم بالتأكد منه فقط من خالل فحص جداول العمل، والتي هي عبارة عن لزاميأ)  تهدف إلى ضمان أن االمتثال للحدود اإل ٣- ٢٨- ٢
  يتم فحصها أيضًا بالنظر في الفترات الزمنية التي عمل فيها بالفعل مراقبو الحركة الجوية. بلفترات العمل المعتزمة، 

لمراقبي الحركة الجوية وما إذا كان قد أدرج أم ال في  إلزاميعلى أنه تدريب  رهاقالمتصل باإل ب)  ُتمّيز التدريب األساسي ٣- ٢٨- ٢
  عناصر التدريب الخاصة بنظام إدارة السالمة التابع لمقدم خدمات الحركة الجوية.

حصيفة قد تقتضي الخروج عن )  االعتراف بضرورة توفر قدر من المرونة لدى مراقبي الحركة الجوية من أجل اتخاذ قرارات ج ٣- ٢٨- ٢
التشغيلية والتصدي لمجمل المخاطر، مثل الحاجة إلى المحافظة على تغطية مناسبة لمراقبة  حتياجاتة من أجل تلبية اإللزاميالحدود اإل

ة من الدولة وضع وغير متوقعة. وتشترط هذه القاعد سيئة جداً الحركة الجوية من أجل إدارة الحركة الجوية الكبيرة عند وجود أحوال طقس 
إجراءات واضحة لكي يعرف مقدم خدمات الحركة الجوية معرفة تامة ماهية األمور المطلوبة منه من أجل إدخال تغييرات فورية ومناسبة 

  لظروف التشغيلية غير المتوقعة.ا لهذه للتصدي

وفير استجابات استراتيجية أفضل من جانب د)  تتصل بإمكانية ت ٣- ٢٨-٢د) أعاله، فإن القاعدة  ٣-٢٨-٢وعلى العكس من القاعدة 
مقدمي خدمات الحركة الجوية لتناول التغييرات الطفيفة المتوقعة المدخلة على المطالب المعتادة لخدمات الحركة الجوية في الظروف 

دودة، بدون اضطرار مقدم خدمات االستثنائية، مثل التخطيط للحركة الجوية المتزايدة أثناء األلعاب األولمبية أو لتلبية مطالب موسمية مح
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مقدمو خدمات الحركة الجوية الموافقة على  يلتمس. وتشترط هذه القاعدة أن رهاقالحركة الجوية إلى وضع نظام كامل لمعالجة مخاطر اإل
ويجب أن تكون هذه  ة التي يرغبون فيها من أجل جدولة عمل مراقبي خدمات الحركة الجوية.لزاميالحدود اإل منأي تفاوتات أو استثناءات 

  استراتيجيات تخفيف محددة.ب باالقترانالتفاوتات لفترة زمنية محددة وتنفيذها 

ولتجّنب إقرار التفاوتات التي تلّبي الضرورات التشغيلية عند عدم  "التنظيم من خالل التفاوتات"د)  إلى التقليل من  ٣-٢٨-٢وترمي القاعدة 
عندما يلزم توفير نهج أكثر شموًال لمعالجة  رهاقتوفير بديل سريع وسهل لنظام معالجة مخاطر اإل ترمي إلىال وجود تقييم للمخاطر. وهي 

  .رهاقمخاطر اإل

ة، لزاميوالمالحظة هي تذكير بااللتزامات الحالية التي تفيد بأنه يجب على مقدمي خدمات الحركة الجوية، عند االمتثال للوائح الحدود اإل
 قد يحددونها. رهاقالقائمة إلدارة السالمة من أجل التصدي ألي مخاطر متصلة باإل مواصلة استخدام إجراءاتهم

  
لدى تقديم جزء من خدمات مراقبة الحركة الجوية أو كلها وفقًا  رهاقحيثما ينفذ مقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية نظامًا لمعالجة مخاطر اإل  ٤- ٢٨- ٢

  (ب)، يجب على الدولة: ٢-٢٨-٢للقاعدة 

وغير ذلك  رهاقرض على مقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية استحداث عمليات تُتيح التكامل بين وظائف نظام معالجة مخاطر اإلأن تف  )أ 
 من وظائف إدارة السالمة؛

 ، وفقًا لعملية موثقة، يوفر مستوى مقبوًال من السالمة لدى الدولة.رهاقنظام معالجة مخاطر اإل تقوم باعتمادأن   ب)

لملحق التاسع عشر أحكامًا بشأن حماية معلومات السالمة، التي تيسر توفر المعلومات التي يقتضيها نظام معالجة ايتضمن  —مالحظة 
  .رهاقمخاطر اإل

المتصلة بالتحديد  ٧بخالف تلك المنصوص عليها في المرفق  رهاققواعد إضافية للوائح نظام معالجة مخاطر اإل  ٤-٢٨- ٢تعرض القاعدة  القصد
  .رهاقبالحد األدنى من المتطلبات الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل

لديه  رهاقمعالجة مخاطر اإلونظام إدارة السالمة. وحيث أن نظام  رهاقأ)  تعترف بالعالقة بين نظام معالجة مخاطر اإل ٤- ٢٨- ٢القاعدة 
ادة وظيفة خاصة بالسالمة، فيتعين عليه تكملة اإلجراءات القائمة إلدارة السالمة ضمن نظام إدارة السالمة التابع لمقدم الخدمات من أجل زي

اءات تحسين فعاليتها المشتركة، وذلك لضمان توزيع الموارد توزيعًا مناسبًا على جميع األنظمة، والقيام قدر االمكان بالتقليل من اإلجر 
ستعود  رهاقالمزدوجة وذلك لتحقيق قدر أكبر من كفاءة النظم. وتعني هذه القاعدة أن المعلومات المستقاة من نظام معالجة مخاطر اإل

  بالفائدة على نظام إدارة السالمة التابع لمقدم خدمات الحركة الجوية والعكس بالعكس.

والتي تشترط في مقدم  رهاقلة إجراءات موافقة واضحة لنظام معالجة مخاطر اإلب)  توضح أنه يتعين أن تكون لدى الدو  ٤-٢٨- ٢القاعدة 
لديه. وهي ترمي إلى منع إقرار  رهاقخدمات الحركة الجوية أن يثبت، كدليل نهائي، وجود إجراءات تشغيل فعالة لنظام معالجة مخاطر اإل

إجراءات . ويجب أن تكون رهاقلدليل نظام معالجة مخاطر اإلمكتبي  إستعراضعلى أساس توفير خطة موثقة أو  رهاقنظام معالجة اإل
واضحة بالنسبة لمقدم خدمات الحركة الجوية (انظر  إجراءاتمن الدولة  رهاقبشأن نظام معالجة مخاطر اإل االموافقة والحصول عليه التماس

  الفصل السادس).

وأنه يتعين حمايتها وفقًا  رهاقتطبيق نظام معالجة مخاطر اإلوتعمل المالحظة على إبراز أن جمع معلومات السالمة هو أمر أساسي ل
 لألحكام الحالية المنصوص عليها في الملحق التاسع عشر.
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  رهاقة لمعالجة اإللزامياللوائح اإل — ٦المرفق    ٢-٣أ

  

اإليقاع الحيوي بالجسم وأنواع العمل التي يجري  ة تأخذ في الحسبان اإلعياء الحاد والمتراكم ومرحلةإلزامييجب على الدول أن تستحدث لوائح حدود  - ١
 :ما يلي االضطالع بها. وُتحدد تلك اللوائح

 العدد األقصى لما يلي:  )أ 

 ساعات العمل في أي مأمورية؛ )١

 أيام العمل المتتالية؛ )٢

 ساعات العمل التي ُأنجزت خالل فترة معينة؛ )٣

 .والعودة منها الوقت المنفق لالنتقال ألداء المأموريات )٤

 األدنى لما يلي: الحد  )ب 

 مدة فترات الراحة؛ )١

 عدد أيام الراحة الالزمة خالل مدة معينة؛ )٢

 طول فترات االستراحة الفاصلة بين فترات العمل الفعلي خالل مدة المأمورية. )٣

ة لألحوال لزاميالحدود اإلة لها، لضمان تناول لوائح إلزامييحدد سمات الجدولة تلك التي يجب على الدولة أن تضع حدودًا  ١- ٦المرفق  القصد
األساسية التي تؤثر على قدرة مراقب الحركة الجوية على المحافظة على مستوى مناسب من االنتباه خالل كامل فترات العمل التي تحدث 

  ساعة في اليوم. ٢٤خالل 

 تقييدالعابر. وٕان  رهاقمعالجة اإللفرصة مناسبة لتعويض النوم  إتاحةيتيح تحديد الحد األقصى لعدد ساعات العمل في أي فترة مأمورية و 
عترف بأن الوقت النوم. وبينما يُ  لتراكم نقصأيام العمل المتعاقبة وعدد ساعات العمل في فترة محددة هو آلية لتوفير التعويض المناسب 

وقت االنتقال إلى العمل هو التصدي بالتحديد  الحد مند من المنفق في االنتقال ألداء المهام قد يرتبط بأعباء عمل متباينة، فإن المقصو 
لمصاعب المحافظة على األداء في ظل ظروف أعباء العمل الشديدة. وبالنسبة للعمليات التي يكون فيها وقت االنتقال إلى العمل متصل 

لعمل بالنسبة لعمليات محددة أو اشتراط أن بأعباء عمل معتدلة ومنخفضة فقط، يجوز للدولة اختيار فرض حدود على وقت االنتقال إلى ا
  ة.لزامييسعى مقدم خدمات الحركة الجوية إلى إدخال تفاوت على الحدود اإل

 لريات خالل فترة محددة بطريقة تحو تقسيم ساعات المأمو  مواصلة ويضمن تحديد الحد األدنى للفترات الخالية من المأموريات أنه ال يمكن
األدنى من األيام الخالية من المأموريات في فترة محددة فرصة أخرى  العددمة لتعويض النوم. وتوفر عملية تحديد توفير فترات غير مقسّ  دون

النوم. وتهدف عملية تحديد الحد األدنى لمدة االستراحات بين فترات الوقت المنفق في االنتقال إلى العمل بالتحديد إلى  تراكم نقصلتعويض 
 من فترات ذات أعباء عمل ثقيلة من أجل المحافظة على األداء. تلبية الحاجة إلى التعافي

  

يجب على الدول أن تفرض على مقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية وضع إجراءات محددة إلسناد مأموريات غير ُمجدولة تُتيح لمراقبي الحركة  - ٢
 .الجوية تفادي االستيقاظ لفترات طويلة

مراقبي الحركة الجوية التواجد في بعض األحيان لالضطالع بالمأموريات غير المجدولة بصرف النظر عما إذا كانوا في وضع  علىيتعين  القصد
االستعداد للخدمة أم ال، وذلك للتصدي لمخاطر أكبر بشأن سالمة الطيران. وتهدف هذه القاعدة إلى التقليل من احتمال االضطالع بهذه 
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عندما لم تسنح الفرصة للمراقب الجوي بالنوم لفترة طويلة من الزمن، مما يسفر عن رغبة شديدة في النوم (انظر  المأموريات غير المجدولة
المأموريات غير المجدولة، بما يمّكن لمراقب  مدد من الفصل الثاني). ويمكن أن تركز هذه اإلجراءات على الحد من ٢المبدأ العلمي رقم 

 فرصة لإلغفاء أثناء المأموريات غير المجدولة. إتاحةذ المأموريات غير المجدولة، و/أو الجوي من النوم قبل بداية تنفي

  

 ما يلي: أعاله الواردة(أ) و(ب)  ١(ج) و (د) للسماح بالخروج عن القاعدة  ٣- ٢٨- ٢الدول وفقًا للقاعدة  تضعهايجب أن تشمل اإلجراءات التي  - ٣

 مسوغات الخروج عن القاعدة؛  أ)

 الخروج عن القاعدة؛نطاق هذا   ب)

 تاريخ وتوقيت إعمال هذا الخروج؛  ج)

 تحليل للسالمة ُيبين أوجه التخفيف من المخاطر للسماح بالخروج عن القاعدة.  د)

 

ة، في حالة عدم تنفيذ مقدم خدمات لزاميتحدد هذه القاعدة الحد األدنى من الشروط الواجب توفرها في أي طلب للخروج عن الحدود اإل القصد
ة لزامي. وهي تهدف إلى ضمان أن يقوم مقدمو خدمات الحركة الجوية الذين يمتثلون للحدود اإلرهاقالحركة الجوية لنظام معالجة مخاطر اإل

 ة ألسباب استراتيجية أو لتحقيق أغراض معينة.لزاميعند خروجهم عن الحدود اإل رهاقبتحديد وتخفيف مخاطر اإل

  

  رهاقمعالجة مخاطر اإلشروط نظم  — ٧المرفق    ٣-٣أ

  
  ) كحد أدنى ما يلي:FRMS( رهاقالدول أن يشمل نظام معالجة مخاطر اإل تشترط

  

  رهاقسياسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإل    - ١
  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل سياسات   ١- ١

 رهاقعناصر نظام معالجة مخاطر اإل يعجم يد، مع تحدرهاقنظام معالجة مخاطر اإل ياساتمقدم خدمات الحركة الجوية س ُيحدد  ١-١- ١
  بوضوح.

  يجب أن تنص السياسات على ما يلي :  ٢-١- ١
 ؛رهاقتحديد نطاق عمليات نظام معالجة مخاطر اإل  )أ 

 تعكس المسؤولية المشتركة بين اإلدارة ومراقبي الحركة الجوية وغير ذلك من العاملين المعنيين؛  )ب 

 ؛رهاقمعالجة مخاطر اإل ُتحدد بوضوح األهداف المتوخاة من نظام  )ج 

 التوقيع عليها من جانب المسؤول التنفيذي في المؤسسة؛  )د 

 ؛في المؤسسةإحالتها، مع إقرار واضح، إلى جميع المكونات والمستويات ذات الصلة   )ه 

 اإلعالن عن االلتزام اإلداري باإلبالغ عن السالمة بفعالية؛  )و 
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 ؛رهاقلنظام معالجة مخاطر اإل اإلعالن عن االلتزام اإلداري بتقديم الموارد الكافية  )ز 

 ؛رهاقاإلعالن عن االلتزام اإلداري بمواصلة تحسين نظام معالجة مخاطر اإل  )ح 

 تحديد واضح للمسؤوليات عن اإلدارة، ومساءلة مراقبي الحركة الجوية وغيرهم من العاملين المعنيين؛  )ط 

 دواها.دوري بما يكفل استمرار مدى أهمية هذه السياسات وج إستعراضلزوم إجراء   )ي 

  ).Doc 9859) (SMMيرد وصف لإلبالغ عن معلومات السالمة بفعالية في دليل إدارة السالمة (.( —مالحظة 
  رهاقوثائق نظام معالجة مخاطر اإل   ٢- ١

  :يليالتي تصف وتسجل ما  رهاقيجب على مقدم خدمات الحركة الجوية أن يعّد ويستحدث وثائق نظام معالجة مخاطر اإل
 ؛رهاقنظام معالجة مخاطر اإل سياسات وأهداف  )أ 

 ؛رهاقعمليات وٕاجراءات نظام معالجة مخاطر اإل  )ب 

 المساءلة والمسؤوليات والسلطات المتصلة بهذه العمليات واإلجراءات؛  )ج 

 اآلخرين بشكل مستمر؛ يينآليات خاصة بإشراك اإلدارة، ومراقبي الحركة الجوية، وجميع الموظفين المعن  )د 

 ، وشروط التدريب وسجالت المشاركة؛رهاقلجة مخاطر اإلبرامج التدريب على نظام معا   )ه 

 مدد وفترات المأمورية وفترات الراحة المبرمجة والفعلية الفاصلة بين فترات العمل الفعلي أثناء مدة المأموريات، واالنحرافات الكبيرة   )و 
 والدوافع وراء هذه االنحرافات الُمسّجلة؛

  ).Doc 9966( رهاقدليل نظم معالجة مخاطر اإليرد وصف االنحرافات الكبيرة في  —مالحظة 
 بما في ذلك االستنتاجات من البيانات المجمعة والتوصيات واإلجراءات المتخذة. رهاقنواتج نظام معالجة مخاطر اإل  )ز 

 رهاقعمليات معالجة مخاطر اإل    - ٢

 رهاقتحديد المخاطر المتصلة باإل   ١- ٢

  لحماية معلومات السالمة. لملحق التاسع عشر أحكاماترد في  — مالحظة
  :رهاقيقوم مقدم خدمات الحركة الجوية بإعداد وصيانة ثالث عمليات أساسية وموثقة فيما يتعلق بتحديد أخطار اإل

من خالل فحص الجدول الزمني لمراقب الحركة الجوية ومراعاة العوامل التي تؤثر في  رهاقتحدد عملية التنبؤ أخطار اإل عملية التنبؤ:  ١-١- ٢
  وآثارها على األداء. ويمكن أن تشمل طرائق الفحص ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر: رهاقالعادة على النوم واإل
الخبرة التشغيلية لخدمات الحركة الجوية أو قطاع الطيران والبيانات المجمعة بشأن أنواع مشابهة من العمليات أو من قطاعات   )أ 

 يوم؛أخرى يعمل بنظام النوبات على مدار ال

 ممارسات وضع الجدول الزمني القائمة على األدلة؛  )ب 

 النماذج الرياضية البيولوجية.  )ج 

ضمن العمليات الحالية لخدمات الحركة الجوية. ويمكن أن تشمل طرائق الفحص  رهاقتحدد عملية االستباق أخطار اإل: عملية االستباق  ٢-١- ٢
  ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر:

 ؛رهاقمخاطر اإل اإلبالغ الذاتي عن  )أ 

 ؛الدراسات االستقصائية  )ب 

 البيانات المتصلة بأداء مراقبي الحركة الجوية؛  )ج 
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 قواعد البيانات والدراسات العملية المتاحة في مجال السالمة؛   )د 

 تحليل الفترة الزمنية للعمل المزمعة والفعلية؛  )ه 

 المالحظات أثناء العمليات العادية أو عمليات التقييم الخاصة.  )و 

 يخصفي التقارير واألحداث المرتبطة بالعواقب السلبية المحتملة فيما  رهاقعملية رد الفعل: تحدد عملية رد الفعل مساهمة أخطار اإل  ٣-١- ٢
  :يليإلى الحد األدنى. وكحد أدني، يمكن أن ُتجرى هذه العملية من خالل ما  رهاقالسالمة من أجل تحديد كيفية تقليص أثر اإل

 ؛رهاقالتقارير عن اإل  )أ 

 ية؛التقارير السرّ   )ب 

 تقارير التدقيق؛  )ج 

 الوقائع؛  )د 

 رهاقالمخاطر المرتبطة باإل ييمتق   ٢- ٢

المخاطر التي تحدد متى تستدعي المخاطر ذات الصلة اتخاذ إجراءات  ييمإجراءات تق يذمقدم خدمات الحركة الجوية بإعداد وتنف يقوم  ١-٢- ٢
 .يفالتخف

  :يليوتربطها بما  رهاقالمخاطر ما تم تحديده من أخطار اإل ييمتستعرض إجراءات تق  ٢-٢- ٢
 اإلجراءات التشغيلية؛  )أ 

 احتمال وقوعها؛  )ب 

 العواقب الممكنة؛  )ج 

 .رهاقالضوابط الوقائية وتدابير التعافي من اإل يةمدى فعال  )د 

 حدة المخاطر تخفيف   ٣- ٢

  :يليمن خالل ما  رهاقمن مخاطر اإل التخفيفإجراءات  يذمقدم خدمات الحركة الجوية بإعداد وتنف يقوم
 التخفيف المالئمة؛ يجياتاسترات ياراخت  )أ 

 التخفيف؛ يجياتاسترات يذتنف  )ب 

 .يتهاوفعال يجياتاالسترات يذرصد تنف  )ج 

  
 رهاقإجراءات ضمان سالمة نظام معالجة مخاطر اإل    - ٣

 ويتولى صيانتها بغرض: رهاقإجراءات ضمان سالمة نظام معالجة مخاطر اإل يستكملمقدم خدمات الحركة الجوية و  يضع

عمليات مراقبة  يةإلثبات فعال ياساالتجاهات، ٕواجراء الق يل، وتحلرهاقالرصد المستمر ألداء نظام معالجة مخاطر اإل يرتوف  )أ 
 سبيل المثال ال الحصر:يلي، على  المحدقة بالسالمة. وُيمكن أن تشمل مصادر البيانات ما رهاقمخاطر اإل

 عن األخطار؛ يقاتوالتحق يرالتقار  )١

 ية؛والدراسات االستقصائ يقالتدق ياتعمل )٢

 (على الصعيدين الداخلي والخارجي). رهاقوالدراسات عن اإل ستعراضاإل ياتعمل )٣
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 :الحصر ال المثال سبيل على يلي، ما وتشمل. ييراتإلدارة التغ يةرسم يةعمل يرتوف  )ب 

 ؛رهاقالتي قد تؤثر على نظام معالجة مخاطر اإل يليةالتشغ يئةفي الب ييراتالتغ يدتحد )١

 ؛رهاقداخل المؤسسة والتي قد تؤثر على نظام معالجة مخاطر اإل ييراتالتغ يدتحد )٢

أو تحسينه قبل  رهاقاستخدامها للحفاظ على مستوى أداء نظام معالجة مخاطر اإل يمكنالنظر في األدوات المتاحة التي  )٣
 .ييراتالتغ يذتنف

 المثال ال الحصر: يلعلى سب يلي،ذلك ما  يشملباستمرار.  و  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل ينتحس  )ج 

مقصودة أو التي لم تعد الزمة بسبب  يرالتي قد تؤدي إلى عواقب غ التعافي وتدابيرالوقائية  الضوابط يلإزالة و/أو تعد )١
 ؛في المؤسسةأو  يليةالتشغ يئةفي الب ييراتالتغ

 للمرافق، والمعدات، والوثائق واإلجراءات؛ ينيةروت ييمتق ياتملإجراء ع )٢

 .رهاقمن المخاطر الناشئة المرتبطة باإل يفمن أجل التخف يدةٕواجراءات جد ياتمدى الحاجة إلى اعتماد عمل يدتحد )٣

 رهاقعمليات الترويج لنظام معالجة مخاطر اإل    - ٤

مقدم  يقومالسالمة. و  ياتأفضل مستو  يقأدائه العام باستمرار، وتحق ينبشكل متواصل، وتحس يرهتطو  رهاقتدعم عمليات الترويج لنظام معالجة مخاطر اإل
  :يليما  يذالخاص به، بإعداد وتنف رهاقخدمات الحركة الجوية، في إطار نظام معالجة مخاطر اإل

 يعالتي تضطلع بها اإلدارة، ومراقبي الحركة الجوية وجم ياتالكفاءة التي تتالءم مع األدوار والمسؤول يقلتحق يببرامج تدر  يمتنظ  )أ 
  ؛رهاقفي إطار النظام المزمع لمعالجة مخاطر اإل يناآلخر  يينالمعن ينالموظف

  :يليتقوم بما  رهاقوضع خطة فعالة لالتصاالت بشأن نظام معالجة مخاطر اإل  )ب 
  ية؛الجهات المعن يعلجم رهاقالمتعلقة بنظام معالجة مخاطر اإل ياتواإلجراءات والمسؤول ياساتتوضح الس )١
 .رهاقالمعلومات عن نظام معالجة مخاطر اإل يمتصف قنوات االتصال المستخدمة في جمع وتعم )٢

العناصر األربعة من الملحق الحادي عشر يقدم معلومات مفّصلة بشأن الحد األدنى من الشروط الواجب توفرها في كل عنصر من  ٧المرفق  القصد
) ٣، ورهاق) عمليات معالجة مخاطر اإل٢، ورهاق) سياسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإل١، أال وهي: رهاقلنظام معالجة مخاطر اإل

. وترد هذه القاعدة في شكل رهاق) عمليات الترويج لنظام معالجة مخاطر اإل٤، ورهاقإجراءات ضمان سالمة نظام معالجة مخاطر اإل
ونظام  رهاقمن الملحق التاسع عشر) لكي تبّين أوجه االتساق بين نظام معالجة مخاطر اإل ٢إلطار عمل نظام إدارة السالمة (المرفق  مماثل

  إدارة السالمة.

  
  

_______________________  
  



 
 
 
 
 

App B-1 

   أدوات القياس —المرفق (ب) 
  
  

(الفصل الخامس) تتطلب أحيانًا قياس  رهاقوٕاجراءات ضمان السالمة بموجب نظام معالجة مخاطر اإل رهاقإجراءات معالجة مخاطر اإل
وجد طريقة قياس "صحيحة" أو "ممتازة" لمعظم هذه المفاهيم، ألن الضعف المتصل تاألفراد أو نومهم أو أدائهم أو أعباء عملهم. وال  إرهاق
ب عديدة ولذلك تستخدم البحوث العلمية مجموعة كبيرة ومختلفة من المقاييس لتوفير صورة أكثر يقّوض مهارات كثيرة وينتج عن أسبا رهاقباإل

  . ويتعين عند النظر فيما إذا كان المقياس مناسبًا لالستخدام ينبغي مراعاة ما يلي:رهاقبشأن اإل شموالً 
 (أي أنها معتمدة علميًا)؛ لقياسهدقة المقاييس المثبتة في قياس ما نشأت  )١

 المقاييس ال تنال من قدرة األفراد على أداء مأمورياتهم التشغيلية؛أن  )٢

  الطيران، ولذلك يمكن مقارنة البيانات بين مختلف فئات العمليات الجوية. قطاعالمقاييس في  هذه أنه قد سبق استخدام )٣
أو النوم أو األداء أو أعباء العمل مستمرًا وسيصبح بعضها أدوات قّيمة بإضافتها إلى القائمة  رهاقوال يزال تطوير طرق جديدة لقياس اإل

 رهاقالواردة أدناه، ما أن يتم اعتمادها من أجل استخدامها في عمليات الطيران. وريثما يحدث ذلك، من المهم في نظام معالجة مخاطر اإل
الخدمات والعاملين التشغيليين والعلماء على أنها مفيدة ويعّول عليها. وهكذا يمكن تالفي  استخدام المقاييس المقبولة لدى الدول ومقدمي

  التكاليف غير الضرورية واالزعاج الناتج عن جمع بيانات مشكوك في قيمتها.
س موضوعية (مثل اختبارات انطباعاتهم) إلى مقايي وأويمكن أن تتراوح أدوات القياس من مقاييس ذاتية (تستند بالكامل على ذاكرة األفراد 

ا، األداء والفئات المختلفة من الرصد الفسيولوجي). وكل فئة من المقاييس لها نقاط ضغط ونقاط قوة. ولتقرير فئات البيانات التي يجب جمعه
منخفضة  رهاقمخاطر اإل توقع أن تكونكان يُ إذا . وعلى سبيل المثال، عتباراتهو أهم اإل رهاقأن يكون المستوى المتوقع لمخاطر اإل يتعين

هي مخاطر شديدة فيمكن عندها  رهاقأن مخاطر اإلب كان ثمة اعتقادوتكلفة، ولكن إذا  إزعاجعندها يمكن استخدام مقاييس أبسط وأقل 
  اختيار مقاييس أكثر شموًال وبالتالي فقد تقتضي قدرًا أكبر من العمل المكّثف وتكاليف أكبر.

والنوم واألداء وأعباء العمل وجوانب ضعفها وقوتها المعروفة. وترد في أدلة  رهاقللمقاييس الممكنة لإل أدناه موجزاً  ١-يعرض الجدول بو 
  التنفيذ المتنوعة تفاصيل أكبر بشأن استخدام هذه المقاييس في أشكال سياق تشغيلية محددة.
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  والنوم واألداء وأعباء العمل رهاقموجز لمقاييس اإل    ١-الجدول ب

 جوانب الضعف جوانب القوة ذاتية/موضوعية القياس أداة 

اإل 
اق
ره

 

بسيطة وفعالة من حيث التكلفة ويمكن  ذاتية رهاقبالغات اإل
إكمالها على االنترنت وتتيح التحديد 

 المحتملة رهاقالمباشر لمخاطر اإل

للتحّيز المحتمل، وتقتضي وجود ثقافة إبالغ  عرضة
 فعالة

بسيطة وفعالة من حيث التكلفة، ويمكن  ذاتية االستقصاءات االستيعادية
 جمع كميات كبيرة من البيانات

والبنود غير معتمدة دائمًا لتحّيز الذاكرة، عرضة 
 اعتمادًا جيداً 

، KSSمقاييس التصنيف (مثل 
SP، VAS(  

بسيطة وفعالة من حيث التكلفة ويمكن  ذاتية
إكمالها بسرعة، ويمكن جمع كميات كبيرة 

ومقاييس كثيرة مستخدمة  من البيانات،
 استخدامًا جيداً 

 عرضة لالنحياز المحتمل

مقاييس فسيولوجية (مثل التخطيط 
) EEGااللكتروني للدماغ (

 ))EOGوتخطيط العين (

، وتشكل عبئًا على الفرد، ومستهلكة للوقت، تطفلية موضوعية وليست عرضة للتحّيز موضوعية
وتقتضي مجهودًا مكثّفًا، وباهظة الثمن، يمكن أن 

 البيانات (الضوضاء) مشكلة. نوعيشكل 

نوم
ال

 

بسيطة وفعالة من حيث التكلفة، يمكن  ذاتية االستقصاءات االستيعادية
جمع كميات كبيرة من البيانات، وبعضها 

 الطيرانمستخدم على نحو جيد في 

والبنود غير معتمدة دائمًا عرضة لتحّيز الذاكرة، 
 .اعتمادًا جيداً 

بسيطة وفعالة من حيث التكلفة، ويمكن  ذاتية يوميات النوم
مقاييس متعددة في نفس الوقت  الحصول على

)، ويوميات رهاق(مثل معدالت النوم واإل
 مستخدمة استخدامًا جيدًا في الطيران

الذاكرة، ومعظم اليوميات غير عرضة لتحّيز 
معتمدة، وينبغي جمع بيانات عن أيام عديدة، تلقي 

 بعض األعباء على عاتق األفراد.

موضوعية وليست عرضة للتحّيز،  موضوعية رسم منحنى النشاط
 ومستخدمة استخدامًا جيدًا في الطيران

على نحو معتدل، تشكل عبئًا على األفراد،  تطفلية
التحليل يستغرق وقتًا طويًال، تقتضي جهدًا مكثّفًا، 

 وتكاليف معتدلة
موضوعية وليست عرضة للتحّيز، وتم  موضوعية  اختبارات النوم بالقنوات المتعددة

 استخدامها في الطيران
، وتشكل عبئًا على األفراد، وتستغرق وقتًا تطفلية

 وباهظة الثمن، وتقتضي مجهودًا كبيراً طويًال، 

عة 
سا

ت 
اعا
إيق

سم 
الج

جية
ولو
البي

 

مثل درجة (المقاييس الفسيولوجية 
  )حرارة الجسم الرئيسية والميالتونين

موضوعية وليست عرضة للتحّيز، وتم  موضوعية
 استخدامها في الطيران

، وتشكل عبئًا على األفراد، وتستغرق وقتًا تطفلية
طويًال، وباهظة الثمن، وتقتضي مجهودًا كبيرًا، وقد 

 نوع البيانات (الضوضاء) مشكلة يشكل

داء
األ

 

ة من حيث التكلفة، ويمكن بسيطة، وفعال ذاتية االستقصاءات االستيعادية
 كبيرة من البيانات كمياتجمع 

معتمدة دائمًا اعتمادًا والبنود غير عرضة للتحّيز، 
 جيداً 

اختبارات األداء (مثل اختبار سرعة 
 )(PVT)رد الفعل 

موضوعية وليست عرضة للتحّيز، وبعض  موضوعية
التدابير اسُتخدمت استخدامًا جيدًا في 

 الطيران

على نحو معتدل، وتشكل عبئًا على األفراد،  تطفلية
تحليل مستهلك للوقت، وتقتضي مجهودًا كبيرًا، 

تكاليف معتدلة، وقد يشكل االلتهاء في بيئة االختبار 
 مشكلة

مل
 الع

باء
أع

 

 NASAمقاييس التصنيف (مثل 
TLXاجمالي مقياس العمل، ٣٨ ،
VAS(  

ة من حيث التكلفة، وبعض بسيطة، وفعال ذاتية
 المقاييس اسُتخدمت في الطيران

والبنود غير معتمدة دائمًا اعتمادًا عرضة للتحّيز، 
 جيداً 

مقاييس فسيولوجية (مثل التخطيط 
االلكتروني للدماغ، والصورة البيانية 

 ))ECGالكهربائية للقلب (

دخيلة، ومستهلكة للوقت، وباهظة الثمن، وتقتضي  موضوعية وليست عرضة للتحّيز موضوعية
مجهودًا كبيرًا، ويمكن أن يشكل نوع البيانات 

 (الضوضاء) مشكلة

                                                                 
 ٣٨  http://humansystems.arc.nasa.gov/groups/tlx/  



 
 
 
 
 

App C-1 

  ة لطاقم قيادة الطائرة وطاقم مقصورة الركاب لزاميمقاييس الحدود اإل  —المرفق (ج) 
  
  

بالفصل الرابع، وهو يعرض مجموعة من المقاييس التي قد يتعين مراعاتها عند وضع  ١-٤مع القسم  باالقترانلكي ُيقرأ ُصمم هذا المرفق 
  .رهاقة لمعالجة اإللزاميالحدود اإل تعريفة لطاقم قيادة الطائرة وطاقم مقصورة الركاب. ويمثل هذا مثاًال واحدًا فقط عن كيفية لزاميالحدود اإل

بين الدول يمكن أن تؤدي إلى مفاهيم مختلفة بشأن ما هو مقبول وما هو  الثقافيةوال ترد في هذا المثال أي قيم رقمية ألن االختالفات 
ة (*) لإلشارة إلى المكان التي قد تضع فيه كل دولة قيمة ترى أنها مناسبة يُتستخدم عالمة النجمة التفسير  التاليلنص مرفوض. وفي ا

، وعالمة القوسين [ ] لإلشارة إلى القيمة المعتادة. وُيرجى من الدول فحص القيم الرقمية لنظم الدول األخرى لمزيد من رهاقلمعالجة اإل
  ا إذا كانت مالئمة ضمن سياقها الخاص.االسترشاد والنظر فيم

  

  ذات الصلة التعاريف   ١ج

ة الخاصة بمعالجة لزاميالتالية من أجل مساعدة الدول على وضع أو تعديل لوائحها اإل األقساموترد تعاريف المصطلحات المستخدمة في 
  .رهاقاإل

  من الجزء األول من الملحق السادس: والتعاريف التالية هي تعاريف وضعتها االيكاو ومستقاة
يؤدوهــا، وهــي تتضــمن مــثال مأموريــة أن  الركــابأو طــاقم مقصــورة القيــادة أي مهمــة يطلــب مشــغل الطــائرة مــن أعضــاء طــاقم  — *المأموريــة

  .رهاقعندما يكون من المرجح أن يحدث اإل اتواالستعداد اتالترتيباتخاذ و ، والتدريب، ةاإلداري واألعمالالطيران، 
طــاقم القيــادة أو طــاقم مقصــورة الركــاب الحضــور للعمــل أو بــدء  عضــوالمــدة التــي تبــدأ عنــدما يطلــب مشــغل الطــائرة مــن  — *مــدة المأموريــة

  جميع مهامه. عضو الطاقمالعمل، وتنتهي عندما ينهي 
ركـاب الحضـور إلـى العمـل الـذي يشـمل التـي تبـدأ عنـدما يطلـب مـن عضـو طـاقم القيـادة أو طـاقم مقصـورة ال المـدة — الجويـة *مدة المأمورية

  .رحلة جوية أو سلسلة من الرحالت وتنتهي عندما تتوقف الطائرة نهائيا في نهاية آخر رحلة كان على متنها عضو الطاقم
ــران* لتهــا المــدة اإلجماليــة مــن لحظــة أول تحــرك للطــائرة بغــرض اإلقــالع وحتــى اللحظــة التــي تتوقــف فيهــا الطــائرة فــي نهايــة رح — مــدة الطي

  الجوية.
عّرفهــا االيكــاو، ولكنهــا مســتخدمة فــي األقســام التاليــة معروضــة فــي خانــات بــاللون األزرق ضــمن نــص األقســام والمصــطلحات األخــرى التــي لــم تُ 

  الالحقة.
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ن الذي يعّينه المشّغل المكا –قاعدة البداية 
الجوي لعضو الطاقم الذي يبدأ وينهي منه عادة 
عضو الطاقم فترة المأمورية أو سلسلة من فترات 

  المأموريات.

  مسؤوليات المشّغل الجوي   ٢ج

  الطائرة وطاقم مقصورة الركاب لكي ينبغي إعداد جداول المأموريات ونشرها مقدمًا وذلك إلتاحة الفرصة ألعضاء طاقم قيادة
يخططوا للراحة الكافية. وينبغي أيضًا مراعاة اآلثار التراكمية الناجمة عن تنفيذ مأموريات تستغرق ساعات طويلة وتتخللها فترات 

غي أن تغطي راحة قصيرة إلى الحد األدنى، وتجّنب جداول العمل التي تؤدي إلى عرقلة شديدة للنمط القائم للعمل والنوم. وينب
 الجداول فترة (*) أيام على األقل.

  ينبغي التخطيط للرحالت الجوية لكي يتم إكمالها ضمن فترة مأمورية الطيران المسموح بها مع مراعاة الوقت الضروري للمأموريات
لتوفير  ترات الراحة الالزمةفحد األدنى من الالتي تسبق الطيران، وأوقات الرحلة الجوية وأوقات العودة، وطبيعة العملية الجوية. و 

 قوم على العملية الجوية الفعلية.الراحة المناسبة ينبغي أن ي

  ويجب توفير فرص لتناول الوجبات عندما تتجاوز فترة مأمورية الطيران (*) ساعة، وذلك لتجّنب أي ضرر بأداء أعضاء طاقم
 قيادة الطائرة أو طاقم مقصورة الركاب.

  وينبغي للمشّغل الجوي أن يعّين قاعدة بداية لكل عضو طاقم قيادة الطائرة
وطاقم مقصورة الركاب، يبدأ وينهي فيها عضو طاقم القيادة وعضو طاقم 

من فترات المأموريات. وينبغي  سلسلةمقصورة الركاب عادة فترة المأمورية أو 
 الستدامة.أن تتسم عملية تعيين قاعدة بداية المأموريات بقدر من ا

  ينبغي للمشّغل الجوي أن يلزم عضو طاقم القيادة بتشغيل طائرة إذا كان ال و
أو يشتبه بمعاناته من  رهاقمن المعروف أن عضو طاقم القيادة يعاني من اإل

 سلبيًا على سالمة الرحلة الجوية. تأثيراً  بدرجة يمكن أن تؤثر رهاقاإل

 ة، يتم مسك سجالت لـــــ (*) أشهر من المأموريات المنجزة وفترات الراحة المحّصلة لزاميوبغية توفير دليل على االمتثال للحدود اإل
تفتيش التي يقوم بها الموظفون المخّولون لدى المشّغل الجوي وعملية التدقيق بواسطة دولة المشّغل الوذلك من أجل تيسير عملية 

 الجوي.

 وعضو مقصورة  الطائرة من على األقل ما يلي بالنسبة لكل عضو قيادةوينبغي للمشّغل الجوي أن يضمن أن هذه السجالت تتض
 الركاب:

 بداية ومدة ونهاية كل فترة مأمورية طيران.  )أ 

 بداية ومدة ونهاية كل فترة مأمورية.  )ب 

 فترات الراحة.  )ج 

  أوقات الطيران.  )د 
  

  مسؤوليات أعضاء طاقم قيادة الطائرة   ٣ج

  تأثيرًا سلبيًا على سالمة  تؤثر طائرة عندما يعرف أنه مرهق أو يشعر بعدم لياقته بدرجةال ينبغي لعضو طاقم قيادة الطائرة تشغيل
  .الرحلة الجوية

  لتسهيالت والفرص المقدمة من أجل الراحة وتناول الوجبات الغذائية اينبغي أن يستخدم أعضاء طاقم قيادة الطائرة أفضل استخدام
  الراحة لضمان أنهم قد ارتاحوا راحة تامة. فتراتوينبغي أن يخططوا ويستخدموا 

 .يتعين على أعضاء طاقم قيادة الطائرة مسك سجالت شخصية بشأن أوقات طيرانهم اليومية  

   



App C -3 (ج) ابابمقاييس الحدود اإللزامية لطاقم قيادة الطائرة وطاقم مقصورة الرك — المرفق  

التنقل ألداء المأمورية والعودة 
نقل عضو طاقم غير عامل من  –منها 

مكان إلى مكان كراكب بناء على أمر من 
  المشّغل الجوي.

الوقت  –الحضور ألداء المأمورية 
الذي يجب فيه على عضو طاقم القيادة 
وعضو طاقم مقصورة الركاب الحضور 

ألداء المأمورية بناء على أمر من المشغل 
  الجوي.

  مقاييس حدود الطيران والمأموريات   ٤ج

  

  الحد األقصى لوقت الطيران   ١-٤ج

 :ال يجوز أن يتجاوز الحد األقصى لوقت الطيران ما يلي 

 في أي فترة مأمورية طيران.(*) ساعات   )أ 

 ] يومًا متعاقبًا.٢٨] أيام متعاقبة أو (*) ساعات في أي [٧(*) ساعات في أي [  )ب 

  ] يومًا متعاقبًا.٣٦٥(*) ساعات في أي [  )ج 
  ويجوز كدليل على ذلك احتساب الحدود المنصوص عليها في ب) وج) بأسبوع تقويمي أو شهر تقويمي أو سنة تقويمية. وفي هذه

  ينبغي تحديد حدود أخرى خالل فترة شهرين أو ثالثة أشهر تقويمية.الحالة 
  

  الحد األقصى لساعات المأموريات   ٢-٤ج

  يلي:ال يجوز أن تتجاوز ساعات المأموريات ما 

 ] أيام متعاقبة أو في أسبوع واحد.٧(*) ساعات في أي [  )أ 

  .أو في شهر تقويمي ] يومًا متعاقباً ٢٨(*) ساعات في أي [   )ب 
  المأمورية تشمل جميع المهام المنفذة بناء على أوامر المشّغل الجوي. وهي تشمل ما

يلي ولكن بدون االقتصار عليها: التحضير لما قبل الرحلة الجوية، تنفيذ الرحلة 
الجوية (ما إذا كانت هذه الرحلة الجوية هي نقل جوي تجاري أم ال)، إجراءات ما 

دم أو المتلقى (فصل مدرسي أو جهاز محاكاة الطيران أو طائرة)، وقت مجدول للعمل المكتبي بعد الرحلة الجوية، التدريب المق
. وينبغي إدراج وضع االستعداد للخدمة إلى المدى الذي من المرجح أن يؤدي فيه واالنتقال ألداء المأموريات والعودة منهاواإلداري، 

 .رهاقهذا الوضع إلى اإل

  ذلك الوقت الذي يتبعه العمل بدون فترة أيضًا ألداء المأمورية والعودة منها كمأمورية، وُيحسب  التنقلفي ُيحسب كامل الوقت المنفق
ينبغي أن ُيحسب هذا الوقت كقطاع تشغيل عند تخطيط أو احتساب فترة مأمورية ال كمأمورية طيران. ومع ذلك  تتخله راحة

  الطيران.
  

  الحد األقصى لفترة مأمورية الطيران   ٣-٤ج

 .الحد األقصى لفترة مأمورية طيران هو (*) ساعات 

 يرها على ويجب أن يتيح هذا الحد إدخال تغيير لمراعاة المسائل التي ُيعرف بتأث
مثل ما يلي: عدد القطاعات المعتزمة، والتوقيت المحلي الذي تبدأ فيه  ،رهاقاإل

المأمورية، ونمط الراحة والنوم من حيث صلته بإيقاع ساعة الجسم البيولوجية 
 لعضو الطاقم، وتنظيم وقت العمل، وتعزيز طاقم القيادة.
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متواصلة  فترة زمنية –فترة الراحة 
ومحددة بعد و/أو قبل مأمورية، يكون فيها 
أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب 

  بدون مأموريات.

  مأموريات التي تسبق الطيران، والمتصلة بالسالمة الوينبغي ألوقات مثول الطاقم للعمل أن تبّين بشكل واقعي الوقت الالزم إلكمال
كمال الفحوصات إلتاحة الوقت إلوالخدمة (إذا كان ذلك مالئمًا)، والسماح المعتاد بإضافة (*) دقائق بنهاية وقت الطيران 

لسجالت ينبغي احتساب وقت المثول قبل الرحلة الجوية كمأمورية وكمأمورية طيران، وينبغي أن ُيحتسب والسجالت. وفيما يتعلق با
 الوقت المضاف إلى ما بعد انتهاء الرحلة الجوية كمأمورية أيضًا.

 ادة الطائرة يجوز أن يكون الحد األقصى لفترة مأمورية الطيران لطاقم مقصورة الركاب أطول من ذلك الحد المنطبق على طاقم قي
 نتيجة االختالف في وقت المثول ألداء المأمورية بين طاقم قيادة الطائرة وطاقم مقصورة الركاب.

  يجوز تمديد فترات مأموريات قيادة الطائرة في الظروف التشغيلية غير المتوقعة بما ال يزيد عن (*) ساعات بناء على السلطة
التأكد من أن جميع أعضاء الطاقم الالزمين  تلك ائد الطائرة، قبل ممارسة سلطاته التقديرية. ويتعين على قفقط التقديرية لقائد الطائرة

 .ألداء مهامهملتشغيل الطائرة يعتبرون أنفسهم الئقين 

 ت وينبغي االستناد إلى تشكيلة وعدد أعضاء طاقم قيادة الطائرة موجود على متن الطائرة لتوفير الراحة أثناء الطيران، وجودة تسهيال
الحدود األساسية لفترة مأمورية قيادة الطائرة. وينبغي المحافظة على  د المدة التي يجوز بموجبها تمديديتحد فيالراحة المتوفرة، 

د عدد طاقم مقصورة الركاب مراعاة تسهيالت ي. وينبغي عند تحدالرحلة الجويةتوازن معقول بين تقسيم المأمورية والراحة أثناء 
 المقاييس األخرى المرتبطة بتشغيل الرحلة الجوية.الراحة المتوفرة و 

  

  الراحة أثناء الطيران   ٤-٤ج

  بالنوم. للسماحينبغي أن تكون المعايير الخاصة بتسهيالت الراحة أثناء الطيران معايير مناسبة 

  القصيرة أثناء الطيران.وينبغي أن يعد المشّغل الجوي بروتوكوًال التخاذ القرارات بشأن كيفية جدولة فترات الراحة 

  وعند استخدام فترات الراحة أثناء الطيران من أجل تمديد فترة مأمورية قيادة الطائرة، يجب على عضو الطاقم استخدام فترة الراحة
  وتسهيالت النوم حسبما هو مقصود.

  

  الراحة المراقَبة في مقصورة قيادة الطائرة   ٥-٤ج

  ،لدولة، بشأن استخدام الغفوة في مقصورة القيادة (والمعروفة كذلك بعبارة "الراحة المراَقبة في ا حيثما تقبلهينبغي وضع بروتوكول
  الخاص بمشّغلي شركات الطيران لالطالع على مزيد من المعلومات). رهاقمقصورة القيادة") كوسيلة تخفيف (انظر دليل معالجة اإل

  

  موريات)الحد األدنى لفترات الراحة (خارج ساعات المأ   ٦-٤ج

 جوز أن يكون الحد األدنى لفترة الراحة مباشرة قبل البدء في فترة مأمورية ال ي
 الطيران أقل من (*) ساعات.

 للراحة لمراعاة تأثير عبور المناطق الزمنية والعمليات الجوية  يتعين اعتماد أحكام
 الليلية.

 المتراكم. رهاقينبغي منح فترات راحة أطول على أساس منتظم لتفادي اإل 

 



App C -5 (ج) ابابمقاييس الحدود اإللزامية لطاقم قيادة الطائرة وطاقم مقصورة الرك — المرفق  

فترة  –وضع االستعداد للخدمة 
زمنية محددة يكون فيها عضو طاقم القيادة 

أو عضو طاقم مقصورة الركاب ملزم 
بالتوفر الستالم تكليف من المشغل الجوي 
لتنفيذ مأمورية معينة بدون أن تتخللها فترة 

  راحة.

  يجوز تخفيض الحد األدنى لفترات الراحة في الظروف التشغيلية غير المتوقعة بما ال يزيد عن (*) ساعة فقط بناء على السلطة
 .فقط رية لقائد الطائرةالتقدي

  االنتقال من مكان الراحة إلى مكان المثول ألداء في وقت السفر الذي ينفقه عضو طاقم القيادة أو عضو طاقم مقصورة الركاب
قبل بداية فترة  مباشرة . ووقت السفر المفرط المنفقرهاقالمأمورية ال ُيحتسب كمأمورية، حتى وٕان كان ذلك عامًال مساهمًا في اإل

مأمورية الطيران على الفور يمكن أن يقلل لهذا السبب من قدرة عضو طاقم القيادة وعضو طاقم مقصورة الركاب على مجابهة 
  .الرحلة الجويةالذي ينشأ أثناء المأمورية، ولذا يتعين مراعاته عند اتخاذ القرار بشأن مكان التمتع بالراحة قبل  رهاقاإل

  

  لتوّفروضع االستعداد للخدمة وا   ٧-٤ج

  واالبالغ عنه مقدمًا ينبغي أن يتم تحديد وقت بداية وضع االستعداد للخدمة ونهايته
بـــــ (*) ساعات على األقل، وال ينبغي أن يتجاوز الحد األقصى ألي وضع استعداد 

 للخدمة (*) ساعات.

  مباشرة بفترة مأمورية طيران،  متبوعاً وعندما يكون وضع االستعداد للخدمة بالمطار
الطيران  ينبغي تحديد العالقة بين وضع االستعداد للخدمة بالمطار هذا ومأمورية
من كان المسندة. وفي هذه الحالة، أي وضع االستعداد للخدمة بالمطار، فإذا 

، ينبغي اعتباره كجزء من فترة مأمورية إرهاقعن حدوث  ذلك سفريالمرجح أن 
ويتعين مراعاته عند احتساب الحد األدنى للراحة التي تسبق فترة مأمورية الطيران 

 الالحقة.

 اء طاقم قيادة الطائرة وأعضاء طاقم مقصورة الركاب في وضع االستعداد للخدمة بمحل إقامة أعده وعندما يلزم أن يكون أعض
 المشّغل الجوي، ينبغي حينها توفير تسهيالت راحة مناسبة.

  التعليمات عندما يلزم توفير إمكانية االتصال بأعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب خالل فترة زمنية وجيزة من أجل تلقي و
الخاصة بإحتمال تغيير جدول العمل، فإن ذلك الشرط ال ينبغي أن يحول دون حصول عضو الطاقم على فترة راحة قبل المثول 

  فره كمأمورية.أمورية. وال ينبغي احتساب وقت تو ألداء الم
  

  سلطة الطيار التقديرية   ٨-٤ج

 غير منظورة  إرهاقفي الظروف غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى مستويات  يجوز لقائد الطائرة، وفقًا لسلطته التقديرية عند النظر
الحد  زيادةمقصورة الركاب الذين تأثروا بذلك، تخفيض فترة مأمورية الطيران الفعلية و/أو طاقم وبعد مناقشة أعضاء طاقم القيادة و 

 األدنى لفترة الراحة من أجل إزالة أي آثار سلبية بالنسبة لسالمة الطيران.

 المأمورية أو فترة الراحة. فترة ينبغي لقائد الطائرة إبالغ المشّغل الجوي باستخدام السلطة التقديرية لتمديد أو تخفيض 

 د الطائرة سلطته التقديرية. وٕاذا تحتم استخدام السلطة على المشّغل الجوي أن يمسك سجالت بالحاالت التي يمارس فيها قائ يتعين
في طريق جوي معّين أو نمط معّين من  الطيرانالتقديرية ألسباب مماثلة في أكثر من (*) في المئة من الحاالت عندما يتم فيها 

تغيير جدول المأموريات أو تغيير  الطرق الجوية، يقوم المشّغل الجوي بإبالغ الدولة بواسطة إجراء قائم واتخاذ ترتيبات ترمي إلى
  الترتيبات الخاصة باألطقم من أجل التقليل من تواتر هذه الحاالت.

________________________





 
 
 
 
 

App D-1 

  ة لمراقبي الحركة الجويةلزاميمقاييس الحدود اإل  —المرفق (د) 
  
  

المتطلبات البالغة األهمية الواردة في الفصل الرابع والتي تصف المجاالت الواجب مراعاتها عند وضع ب باالقترانيتعين قراءة هذا المرفق 
ة لمراقبي الحركة لزامية عمومًا. وتتكّون المواد التالية من مجموعة من المقاييس التي ينبغي مراعاتها عند وضع الحدود اإللزامياللوائح اإل

  .رهاقة الخاصة بمعالجة اإللزامييفية تعريف الحدود اإلالجوية. وهذا مثال واحد فقط على ك
ؤدي إلى مفاهيم مختلفة بشأن ما هو مقبول وما هو مرفوض. رقمية في هذا المثال ألن اختالف الثقافات بين الدول يمكن أن يوال ترد أي قيم 

عالمة ، و رهاقة القيمة التي ترى أنها مناسبة لمعالجة اإلوفي النص التالي، ُيستخدم الرمز (*) لإلشارة إلى المكان الذي قد تدرج فيه كل دول
  [ ] لإلشارة إلى القيمة المعتادة. ويرجى من الدول فحص القيم الرقمية لنظم الدول األخرى من أجل مزيد من اإلرشاد.القوسين 

  

  مسؤوليات مقدم الخدمات   ١د

 فية لمراقبي الحركة الجوية من أجل تخطيط الراحة المناسبة. وينبغي ينبغي إعداد جداول المأموريات ونشرها مقدمًا إلتاحة فرصة كا
تخللها حد أدنى من الفترات الخالية من العمل، وتجّنب جداول عن تنفيذ ساعات مأموريات طويلة ي مراعاة اآلثار التراكمية الناجمة

 ي جداول العمل فترة ال تقل عن (*) يومًا.العمل التي تسفر عن عرقلة شديدة ألنماط العمل والنوم القائمة. وينبغي أن تغط

  يتعين أن يوفر الحد األدنى من الفترات الخالية من العمل راحة مناسبة يتمكن فيها مراقب الحركة الجوية من الحصول على فترة و
 ة بذلك.خرى وأي أوقات سفر أو تنقل مرتبطاألفسيولوجية المتطلبات الللنظر في  إتاحة الفرصةنوم مالئمة، فضًال عن 

 .وبغية تجّنب أي إضرار بأداء مراقب الحركة الجوية يجب ترتيب فرص لتناول وجبة عند تجاوز فترة المأمورية (*) ساعات 

  ُلزم مراقب الحركة الجوية بمهمة متصلة بالسالمة إذا كان من المعروف أن مراقب الحركة الجوية وال ينبغي لمقدم الخدمات أن ي
 بدرجة قد تؤثر على السالمة تأثيرًا سلبيًا. رهاقأو ُيشتبه في معاناته من اإل رهاقيعاني من اإل

 زة والفترات الخالية من ة، يجب مسك سجالت لفترة (*) أشهر لفترات المأمورية المنجلزاميوبغية تقديم الدليل على االمتثال للحدود اإل
موظف المخّول التابع للهيئة وٕاجراء عمليات التدقيق بواسطة دولة لكي يتسنى تيسير إجراء عمليات التفتيش بواسطة ال المأموريات

  مقدم الخدمات.
  

  مسؤوليات مراقبي الحركة الجوية   ٢د

  ال يتعين على مراقب الحركة الجوية أن يقوم بأي مهام متصلة بالسالمة عندما يدرك أنه مرهق أو يشعر بعدم لياقته بدرجة قد تؤثر
  ة.تأثيرًا سلبيًا على السالم

  يتعين على مراقب الحركة الجوية أن يستخدم أفضل استخدام التسهيالت والفرص المتاحة للراحة ولتناول الوجبات. ويتعين عليه
  أيضًا تخطيط واستخدام فترات الراحة من أجل ضمان حصوله على الراحة التامة.

  

   



 App D -2 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

  مقاييس حدود المأموريات   ٣د

  

  فترة المأمورية   ١-٣د

  ساعة.١٢تتجاوز فترة المأمورية (*) [ال يجوز أن [ 

 ] (*) ٣٠] ساعة متعاقبة أو (*) [٧٢٠(*) [] ساعة ضمن فترة محددة بــــ ٢٠٠ال يجوز أن يتجاوز إجمالي ساعات فترة المأمورية [
 .يومًا متعاقباً 

  ة التالية.بين نهاية فترة مأمورية واحدة وبداية فترة المأموري ساعة ]١٢(*) [يجب توفير ما ال يقل عن 

  أيام متعاقبة من المأموريات٦(*) [ال ينبغي العمل ألكثر من [. 

  بين نهاية  ] ساعة٦٠(*) [إذا تمت جدولة الحد األقصى لعدد أيام المأموريات المتعاقبة، ينبغي توفير حد أدنى لفاصل زمني قدره
  التالية. المأمورية فترة متعاقبة واحدة من أيام المأمورية وفترة

ن تعّقد المهمة وفيما يلي العوامل العلمية والتشغيلية التي يتعين النظر فيها: قد توجد حدود متغيرة لفترة المأمورية أثناء اليوم بأكمله والتي تبيّ 
النوم جل من أومتطلبات أعباء العمل فضًال عن توقيت اليوم وعرقلة ساعة الجسم البيولوجية. ويجب توفير وقت كاف بين فترات المأموريات 

  المتراكمة خالل فترة أيام. رهاقالمناسب. ويتعين مراعاة آثار اإل
  

  المأمورية التشغيلية   ٢-٣د

  ساعتان٢(*) [ال يجب أن تتجاوز فترة المأمورية التشغيلية [ 

  بدون استراحة تؤخذ أثناء أو عند نهاية تلك الفترة. ] ساعتان٢(*) [ال يجب أن تتجاوز المأمورية التشغيلية 

  دقيقة٣٠(*) [ال ينبغي أن يقل مجموع فترة االستراحة عن [.  
محدودًا وذلك بناء على تعّقد المهمة وأعباء العمل. وينبغي  وضع التحكمالعوامل العلمية والتشغيلية التي ينبغي مراعاتها: ينبغي أن يكون وقت 

ستراحة وقتًا كافيًا بعيدًا عن المهام للسماح لألفراد باستئناف العمل مع مستوى كاف من األداء. وينبغي تنظيم فترات أن توفر فترات اال
  أو النوم إذا كان ذلك مناسبًا. الغفوةإلتاحة فرص  االستراحة

  

  المأموريات الليلية   ٣-٣د

  بالتوقيت المحلي] ٠٥٢٩بالتوقيت المحلي] وتنتهي عند الساعة (*) [ ٠١٣٠(*) [ُتحدد فترة المأمورية الليلية على أنها تبدأ عند 

  ساعات] ١٠(*) [المأمورية التي تغطي كامل أو جزء فترة المأمورية الليلية ال ينبغي أن تتجاوز 

  كامل أو جزء من فترة المأمورية الليلية يتغط ] مأموريات متعاقبة٣(*) [ال ينبغي العمل ألكثر من 

  فترة المأمورية الليلية  من بين نهاية المأموريات التي تغطي كامل أو جزء ] ساعة٥٤(*) [ينبغي توفير حد أدنى لفترة تتكّون من
  وبداية فترة المأمورية التالية.

   



App D -3 (د) لمراقبي الحركة الجويةمقاييس الحدود اإللزامية  — المرفق  

ن نوافذ بطء الساعة البيولوجية. العوامل العلمية والتشغيلية التي ينبغي مراعاتها: ينبغي أن تحدث المأمورية الليلية بأسرها أو في جزء منها بي
نوم  نقصأن يسمح وقت التعافي من المأموريات الليلية بتعويض أي  وينبغيوينبغي مراعاة األبحاث المتعلقة بطول النوبة والعمل الليلي. 

  متراكم والعودة إلى إيقاعات دورة النوم العادية.
  

  مأموريات وضع تحت الطلب   ٤-٣د

  أيام٧تحت الطلب في فترة (*) [وضع  ] مأموريات٣(*) [كثر من ألال ينبغي العمل [ 

 تحت الطلب ال يكون فيها مراقب الحركة الجوية حاضرًا في مكان العمل  وضع ينبغي أن يكون الحد األقصى لمدة فترة مأمورية (*)
  ] ساعة٢٠[

  تحت الطلب. وضع والفرص المتوفرة للنوم أثناء فترةالعوامل العلمية والتشغيلية التي ينبغي مراعاتها: ساعات متواصلة لليقظة 

  
  

_______________________  
  
  





 
 
 
 
 

App E-1 

  ×××ة لـــــ لزاميمقاييس الحدود اإل  —المرفق (ه) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تُترك هذه الصفحة خالية عن قصد
  موقف متخذ ألي إرشادات في المستقبل حسب االقتضاء.

  

  
  
  

_______________________  
  
  





 
 
 
 
 

App F-1 

  ×××ة لـــــ لزاميمقاييس الحدود اإل  —المرفق (و) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تُترك هذه الصفحة خالية عن قصد
  موقف متخذ ألي إرشادات في المستقبل حسب االقتضاء.

  

  
  
  

_______________________  
  
  
  





 
 
 
 
 

App G-1 

  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل مثال على صالحيات  —المرفق (ز) 
  
  

  ولن يحتاج كل مقدم خدمات إلى جميع البنود المقترحة هنا. .المثال المقدم أدناه ليس نموذجاً 

  في [اسم الشركة]: رهاقبالسالمة من اإل مجموعة العمل المعنية صالحيات 
  الغرض

في [اسم الشركة]. وهذه المسؤولية تشمل جمع  رهاقمسؤول عن تنسيق جميع أنشطة معالجة مخاطر اإل رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل
بأهداف  رهاقمسؤول أيضا عن وفاء نظام معالجة مخاطر اإلوٕابالغها إلى أعضاء طواقم الطيران. وهو  رهاقوتحليل البيانات التي تسهل تقييم مخاطر اإل
لُيعنى بتحسين السالمة  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل. وينشأ كذلك عن وفائه بالشروط التنظيميةالسالمة المحددة في سياسات هذا النظام، و 

  وال يتدخل في المسائل الصناعية.
  الصالحيات

مسؤول مباشرة أمام نائب رئيس الشركة لشؤون العمليات الجوية، ويقدم تقاريره إليه عن طريق قسم السالمة في  رهاقبالسالمة من اإلمجموعة العمل المعنية 
 الطواقم،و جداول التشغيل،  و  ،على األقل عن كل من الفئات التالية: الشؤون اإلدارية واحداً  ممثالً  افي عضويته المجموعةإدارة الشركة. ويشمل هذا 

  حسب االقتضاء. آخرين ختصاصيين وا
  :رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلوفيما يلي مهام 

 ؛رهاقوضع وتنفيذ ورصد إجراءات تحديد أخطار اإل 
  ؛رهاقاإل لمخاطرضمان إجراء تقييم شامل 
 التي تم تحديدها؛ رهاقالمطلوبة لمعالجة أخطار اإل رهاقوضع وتنفيذ ورصد الضوابط ووسائل تخفيف اإل 
  ؛ رهاقفعالة ألداء نظام معالجة مخاطر اإل مقاييسوضع وتنفيذ ورصد 
 مبنية على مؤشرات وأهداف أداء رهاقضمان السالمة بموجب نظام معالجة مخاطر اإلل التعاون مع قسم السالمة على وضع وتنفيذ ورصد إجراءات ،

 السالمة المتفق عليها؛
 رهاقضوابط ووسائل تخفيف اإل فاعليةأعضاء الطاقم الضرورية لتحديد األخطار أو لرصد  إرهاقغ دراسات قياس مسؤولية تصميم وتحليل وٕابال 

مسؤوال عن ضمان إجرائها بأرفع  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل(يجوز التعاقد على هذه الدراسات مع جهات خارجية على أن يظل 
 وعن فاعلية  تكاليفها)؛ رهاقبشروط نظام معالجة مخاطر اإلالمعايير األخالقية وعن وفائها 

 يجوز التعاقد على هذه األنشطة مع جهات خارجية  رهاقمسؤولية وضع وتحديث وتقديم مواد التثقيف والتدريب الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل)
وعن فاعلية  رهاقه األنشطة بشروط نظام معالجة مخاطر اإلمسؤوال عن ضمان وفاء هذ رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلعلى أن يظل 

 تكاليفها)؛
 ومن أن سجالت التدريب رهاقالتأكد من أن جميع الموظفين ذوي الصلة يتلقون القدر المالئم من التثقيف والتدريب على نظام معالجة مخاطر اإل ،

 ؛رهاقمحفوظة بوصفها جزءا من وثائق نظام معالجة مخاطر اإل
 ديث استراتيجيات لالتصال الفعال مع جميع أصحاب المصلحة؛وضع وتح 
 التي قدموها؛ رهاقضمان حصول أعضاء الطواقم وغيرهم على إجابات عن بالغات اإل 
  ؛رهاقومستويات أداء نظام معالجة مخاطر اإل رهاقاإل بمخاطرإبالغ اإلدارة العليا 
  ؛رهاقمعالجة مخاطر اإلإنشاء وتحديث موقع الشبكة الداخلية (اإلنترانت) لنظام 
 ؛رهاقإعداد وتحديث وثائق نظام معالجة مخاطر اإل 
 وصيات؛االطالع الوافي على الخبرات العلمية والطبية حسب االقتضاء، وتوثيق توصيات المستشارين المتخصصين واإلجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الت 
  ؛رهاقمبادئ وممارسات معالجة مخاطر اإللق بما يتعالمواظبة على االطالع على تقدم العلوم والعمليات في 
 ؛رهاقالتعاون التام مع الهيئة التنظيمية على تدقيق نظام معالجة مخاطر اإل 
 تدبيرا فعاال وتحمل المساءلة عنها. رهاقتدبير موارد نظام معالجة مخاطر اإل 

. إجتماعاته في محاضر يوزعها في غضون عشرة أيام عمل بعد انتهاء كل إجتماعمرة في الشهر. ويدون وقائع  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإليجتمع 
  ميزانية سنوية ألعماله [في الشهر المعين للدورة المالية] ويقدم تقريرا سنويا عن جميع النفقات. رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلويلتمس 





 
 
 
 
 

App H-1 

  النماذج الرياضية البيولوجية —المرفق (ح) 
  
  

عوامل مثل تقلص  النوم  للعالقة بين عدةفهمهم مدى العلماء  يختبر بهاكبرامج كمبيوتر أول ما ظهرت النماذج الرياضية البيولوجية  ظهرت
بيانات الاألداء. وتبدأ النمذجة بكتابة برنامج يحاكي "مجموعة حسن وٕايقاعات ساعة الجسم البيولوجية وأعباء العمل وتأثيرها على االنتباه و 

النوم. وٕاذا نجح ذلك البرنامج  فقدانعلى التي تجرى مختبرية التجارب القياس األداء في بيانات و  ،رهاقإللالشخصي  التقييم"، مثل بيانات ةاإلنمائي
  . تنبؤات النموذج الختبار صحة ") تبيانااعتماد ال("مجموعة  ةالجديد الحالة ه. ثم ُتجمع بيانات هذةمختلف بحالةالنموذج للتنبؤ  بدأ استخدامي
 الممارساتأفضل  إطار وفي. ومؤقتة ناقصة علمية أدوات النماذج الرياضية البيولوجية أن والمعروف. مستمرة تحسين عملية هي العلمية النمذجةو 

 فهمهم مواطن ضعف يكتشفون الطريقة وبهذه. نماذجهم في الكامنة أوجه النقص اكتشاف لمحاولة جديدة تجارب تصميم العلماء يواصل العلمية
  .)العشوائية التجارب بإجراء العلمية الدراية زيادة مجرد من بكثير أكفأ الطريقة وهذه. (المحتملة أخطاءهم أو الحالي

عدة وأصبحت التشغيل.  مواعيدالتي تعزى إلى  رهاقبوصفها أدوات للتنبؤ بأخطار اإل النماذج الرياضية البيولوجيةتم تسويق مجموعة من 
، إذ لوالها لتعذر تخيل رهاقأدوات مساعدة لنظام معالجة مخاطر اإل يجعلهامتاحة للمأل. واستخدام هذه النماذج استخداما صحيحا منها نماذج 

فهم ما يمكن  معناهصحيح الالستخدام اساعة الجسم البيولوجية. و  دورة وأ ض النومتقلص النوم وتعويبيولوجية مثل  دينامياتعدة تفاعالت 
المأخوذة من عمليات جوية  رهاقالتنبؤ به وما ال يمكن التنبؤ به بهذه النماذج. والسؤال الوجيه هو هل تم اعتماد النموذج بمقارنته ببيانات اإل

  .الجارية دراستهامشابهة للعمليات الجوية 
  وفيما يلي قدرات النماذج المتاحة حاليا:

 ؛أو كل مراقب جوي الطاقم عضو فيكل  إرهاقالجماعي، ال بمتوسط مستوى  رهاقالتنبؤ بمتوسط مستويات اإل 

 ؛رهاقمستويات اإل ترفععمل المجهدة التي ال تراعي تأثير عبء العمل وال الضغوط الشخصية وضغوط ال 

  استهالك الكافيين،  رهاقللتحايل على اإل األفراد يتبعهاأو ال  يتبعهاالتي قد  ستراتيجيات الشخصية أو التشغيليةاالال تراعي آثار)
 وممارسة التمرينات البدنية، وتحسين وسائل الراحة، إلخ)؛

  أنها ال تغني عن تقييم المخاطر  أي، جويةالعملية العلى سالمة  أو المراقبين الجويين الطاقم أفراد إرهاقمخاطر ال تتنبأ بخطورة
السالمة، التي تقوض ، انظر أدناه). وتحاول عدة نماذج التنبؤ بالمخاطر رهاقمن إجراءات معالجة مخاطر اإل التالية(الخطوة 

قطاعات مختلفة بمجال مختلفة، لكن انطباقها على  صناعيةطاعات بيانات السالمة المأخوذة من عمليات في ق باستيعابهاوذلك 
  لم يعتمد بعد. الطيران

 في رهاقاإل خطر كان إذا ما على للوقوف النسبية رهاقاإل بمستويات التنبؤ غالبا هو حاليا المتاحة التجارية للنماذج األسلم االستخدام ولعل
 الخبرة إلى الرجوع بعد إال النماذج تنبؤات أساس على الجداول تصميم قرارات اتخاذ ينبغي ال ذلك ومع. آخر جدول في هو مما أكبر ما جدول

النماذج الرياضية  أداء لتحسين غنيا مصدرا رهاقاإل مخاطر معالجة ألغراض المجمعة البيانات تصبح قد أخرى جهة ومن. التشغيلية
  .المستمر التحسين فلسفة النماذج مصممو اتبع لو البيولوجية

ولقد نشرت هيئة سالمة الطيران المدني األسترالية إرشادات قّيمة بشأن استخدام النماذج الرياضية البيولوجية في نظام معالجة مخاطر 
  .٣٩رهاقاإل

                                                                 
٣٩   Bio-mathematical Fatigue Models: Guidance Document 

http://www.casa.gov.au/wcmswr/_assets/main/aoc/fatigue/fatigue_modelling.pdf  





 
 
 
 
 

App I-1 

  في وقوع األحداث التي تقّوض السالمة رهاقتقييم إسهام اإل  —المرفق (ط) 
  
  

في وقوع األحداث التي تقّوض السالمة هو تحديد كيفية وقوعها أو كيفية إمكانية التخفيف من وطأتها، وذلك  رهاقالهدف الرئيسي لتحّري دور اإل
في األحداث التي تؤثر على  رهاقمن أجل التقليل من احتمال وقوع أحداث مماثلة في المستقبل. وال توجد معادلة بسيطة لتقييم مدى إسهام اإل

  عامل مساهم في وقوع الحدث ينبغي اثبات ما يلي: رهاقاإلالسالمة. وللتأكد من إثبات أن 
  ؛إرهاقأن الشخص أو عضو الطاقم أو الفريق كان في حالة 

 أن الشخص أو عضو الطاقم أو الفريق أتى أفعاًال محددة أو اتخذ قرارات معينة كانت سببًا في الخطأ؛ 

  شخص مرهق أو عضو طاقم أو فريق مرهق.أن هذه األفعال أو القرارات تدخل في نطاق السلوك المتوقع من  
واألحداث الخاصة بالسالمة، إلى جانب تحليالت أكثر تعّمقًا لألحداث التي من  رهاقويمكن جمع معلومات أساسية بالنسبة لجميع تقارير اإل

  عامًال مهمًا و/أو حيث تكون النتائج بالغة الشدة. رهاقاإلالمرجح أن يشكل فيها 
  

  أساسيةمعلومات    ١ط

  وإلثبات ما إذا كان من المرجح أن الفرد كان مرهقًا وقت وقوع الحدث، يتعين توفير المعلومات األربع التالية:
 رهاق)، عندها قد يكون اإل٠٦:٠٠ - ٠٢:٠٠بأي وقت من اليوم وقع الحدث. وٕاذا حدث في نوافذ بطء الساعة البيولوجية (الساعة  )١

 عامًال من عوامل وقوع الحدث.
ساعة  ٧٢إذا كان قد حدث انقطاع في اإليقاع العادي لساعة جسم الفرد البيولوجية (مثًال، إذا كان الفرد يعمل خالل الـــــ ما  )٢

 الماضية في مأمورية أثناء الليل، أو أنه عبر مناطق زمنية).
: "متى استيقظتم من آخر فترة نومكم كم ساعة قضاها الفرد مستيقظًا قبل وقوع الحدث. (وقد يكون من األفضل توجيه السؤال التالي )٣

 ساعة، عندها يمكن اعتبار النعاس عامًال في وقوع الحدث. ١٦قبل وقوع الحدث؟"). إذا تجاوز ذلك 
 ٨أو  ٧تقريبي، فإذا كان الشخص العادي يحتاج إلى  كإرشادساعة وجود نقص في النوم. و  ٧٢النوم في مدة  تاريخما إذا تبّين من  )٤

ساعة الماضية من  ٧٢ساعة خالل  ٢١ساعة، فإن عضو الطاقم أو المراقب الجوي الذي نام ألقل من  ٢٤ساعات نوم في كل 
تأثيرات نقص النوم. وٕاذا لم تتوفر معلومات عن تاريخ النوم، فإن تاريخ المأموريات يمكن أن يقدم معلومات  يعاني مناألرجح أن 

  بشأن فرص النوم.
  

  رهاقالتعّمق في تحّري اإل   ٢ط

عند وقوع الحدث، عندها سيقتضي التعّمق في التحّري  إرهاقإذا كانت اإلجابات عن األسئلة األربعة الواردة أعاله تشير إلى أن الفرد في حالة 
أو الطاقم أو الفريق قد اتخذ إجراءات أو قرارات تسببت في وقوع الخطأ، وما إذا كانت تلك اإلجراءات أو القرارات  الشخصلنظر فيما إذا كان ل

قيام متسقة مع نوع السلوك المتوقع من الشخص المرهق أو الطاقم المرهق أو الفريق المرهق. وتعرض القائمتان التفقديتان مثاًال على كيفية ال
  بذلك.

أو  ، وذلك على أساس سلسلة من األسئلةإرهاقمصّممة للتأكد مما إذا كان الشخص أو الطاقم أو الفريق في حالة  ١دية رقم القائمة التفق
. وكل إجابة ال رهاق. ثم تُقارن اإلجابة على سؤال باإلجابة المثلى من أجل تكوين صورة عامة عن خطر اإلرهاقالتحريات عن أهم جوانب اإل

  .رهاقة المثلى تدل على ازدياد مخاطر اإلتطابق تمامًا اإلجاب



 App I -2 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

متسقة مع السلوك المتوقع من شخص مرهق أو طاقم  غير السليمة مصّممة للتأكد مما إذا كانت األفعال أو القرارات ٢القائمة التفقدية رقم 
  .أو فريق مرهق مرهق

  
 رهاقاإل حالةتحديد    – ١القائمة التفقدية رقم 

 مالحظات المفتش اإلجابة المثلى األسئلة

 كمية النوم
 إن وجد) تقلص النوم(تحديد 

 

   ساعات ٨،٥ساعات إلى  ٧،٥من  ما هي آخر نومة متصلة تمتعت بها؟
 

حسب إيقاع الساعة البيولوجية العادي، في وقت  ؟متى بدأت
 متأخر من المساء

  

 
حسب إيقاع الساعة البيولوجية العادي، في وقت  ؟متى استيقظت منها

 مبكر من الصباح
  

 
   ال هل كان نومك متقطعا (اذكر مدد التقطع)؟

 
   نعم هل حصلت على أي قيلولة بعد آخر نومة متصلة؟

 
ساعة إلى ١،٥سنحت فرصة لقيلولة تعويضية ( مدد القيلولة؟ما هي 

دقيقة) قبل  ٢٠ساعتين) أو قيلولة استراتيجية (
 متأخرة نوبة عملفي  بدءال

  

 
ساعة (طبق  ٧٢صف أنماط نومك في آخر 

 رصيد النوم)نظام 
رصيدان لكل ساعة نوم؛ وخسرت أحد الرصيدين 

 يكون المفروض أن –في كل ساعة صحوة 
 االرصيد موجب

  

 نوعية النوم
 (تحديد ما إذا كان النوم تعويضيا)

العادية،  نوم الفردكيف كانت عالقة نومك بدورة 
  ؟استيقظت ومتىالنوم  أتبد متىأي 

، النوم في وقت العادي لساعة البيولوجيةاحسب إيقاع 
 متأخر من المساء واالستيقاظ في الصباح الباكر

  

 
   ال ؟هل كان نومك متقطعا

 
الظروف المحيطة مناسبة (هدوء ودرجة حرارة مريحة  بيئة النوم؟كيف كانت 

 وهواء منعش وسرير لي وحدي والغرفة مظلمة)
  

 
   ال توجد اضطرابات النوم 

 مدة العمل
 (تحديد ما إذا كانت ساعات العمل وفئة المأمورية أو األنشطة المتعلقة بها قوضت كمية النوم ونوعيته)

 
ساعات المأمورية و/أو ساعات عدد ما هو 

 انتظار االستدعاء للمأمورية قبل وقوع الحدث؟
حسب المقرر: ساعات المأمورية و/أو ساعات 

دعاء وفئة المأمورية التي تضمن ستانتظار اال
 مستوى اليقظة المناسب ألداء المهام

  

 
ساعات االنتظار التي ال  أوساعات المأمورية و/ مدد العمل في األسبوع السابق؟ما هي 

  رهاقتؤدي إلى تراكم اإل
  



App H -3 (ط) تقييم إسهام اإلرهاق في وقوع األحداث التي تقّوض السالمة — المرفق  

 مالحظات المفتش اإلجابة المثلى األسئلة

 الجداول غير المنتظمة
 كمية النوم ونوعيته)(تحديد ما إذا كانت الجدولة قد سببت مشكلة قوضت 

   
 في عمل عضو الطاقم أو المراقب الجويهل 

  نوبات (في وقت النوم المعتاد)؟
ال (الساعة البيولوجية ألجسام العاملين في النوبات 

 مع مواعيد النوبات) تماماونومهم ال يتأقلمان 
  

   
   أليام - نعم  ؟موائمةإذا كان الرد باإليجاب فهل كانت النوبة 

   
نوبة العمل  تناوبإذا كان الرد بالنفي فهل كان 

 منتظما (غير عشوائي)؟
في اتجاه عقارب الساعة وبطئ  التناوب –نعم 

(يوم واحد لكل ساعة تأخير) والنوبة الليلية أقصر 
 وفي نهاية الدورة

  

   
أوقات العمل اإلضافي أو النوبات  هل كانت
 ؟محددة في الجدول المزدوجة

نتباه أقصى حاالت احسب توقيت  مجدولةكانت 
من دورة  أو المراقبين الجويين أعضاء الطاقم

ساعة الجسم البيولوجية (الصباح المتأخر 
 ومنتصف المساء)

  

   
محددة في  مهام السالمة الحرجةكيف كانت 

 ؟الجدول
أعضاء  أقصى انتباه توقيتحسب  كانت مجدولة

دورة ساعة الجسم ن م أو المراقبين الجويين الطاقم
 البيولوجية (الصباح المتأخر ومنتصف المساء)

  

   
على  أو المراقب الجوي هل تدرب عضو الطاقم

 ؟رهاقاالستراتيجيات الشخصية لتخفيف وطأة  اإل
   نعم

   
 فرق التوقيت

 (تحديد فرق التوقيت وتأثيره على كمية النوم ونوعيته)
 

   منطقة واحدة الرحلة؟ عبرتهاما هو عدد المناطق الزمنية التي 
 

أكثر من منطقة زمنية  قد عبرتإذا كانت الرحلة 
 واحدة، فما هو معدل سرعة عبورها؟

   كلما قل المعدل كان أفضل

 
   في اتجاه الغرب ؟الجويةرحلة ال طارتفي أي اتجاه 

 

  

   



 App I -4 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

 والتصرفات والقرارات غير المأمونة رهاقالعالقة بين اإلتحديد    – ٢القائمة التفقدية رقم 

 مالحظات المفتش مؤشرات األداء

 انتباه الشخص
   أغفل عنصرا منطقيا من عناصر المهمة

   
   عناصر المهمةل المنطقي الترتيبأخطا في 

   
   انشغل بمهام أو عناصر مفردة

   
   بضعف األداء لم يكن واعيا

   
   عاداته القديمة عاد إلى

   
   مشكلة احتمال ظهور ركز على مشكلة طفيفة ولم يلتفت إلى 

   
   ر خطورة الموقفلم يقدّ 

   
   لم يستبق الخطر

   
   انخفضت درجة انتباهه

   
   التحذيرية اإلشاراتلم يحترم 

 ذاكرة الشخص
   مهمة أو عنصرا منها ينس
   
   المهمة تسلسل المهام أو عناصر ينس
   

   بطريقة غير دقيقة تشغيليةالألحداث ا تذكر
   

 تيقظ الشخص
   على شكل غفوة أو قيلولة أو نومة طويلة استسلم للنوم بال حدود

   
   أظهر متالزمة السلوك التلقائي

   
 رد فعل الشخص سرعة

   أو الطارئةاستجاب ببطء للمحفزات العادية أو الشاذة 
   
   للمحفزات العادية أو الشاذة أو الطارئة بالمرة يستجبلم 
   

 قدرة الشخص على حل المشاكل
   يمنطقثغرات في التفكير الأظهر 

   
مشاكل الأظهر أن لديه مشاكل مع المهام التي تقتضي فهم الحساب أو الهندسة أو 

 خرىاأل دراكيةاإل
  

   
   إجراء تصحيحيا غير سليم نفذ



App H -5 (ط) تقييم إسهام اإلرهاق في وقوع األحداث التي تقّوض السالمة — المرفق  

 مالحظات المفتش مؤشرات األداء

   
   لم يفهم الموقف بدقة

   
   لمسافات و/أو السرعة و/أو الوقتاتقدير  أساء

   
 مزاج الشخص

   
   المعتادكان أقل حديثا من 

   
   لم يؤد مهام قليلة الضغط 

   
   الغضبكان سريع 

   
   كانت المضايقات تشتت انتباهه

   
 سلوك الشخص

   
   أظهر استعداده للمخاطرة

   
   تجاهل االحتياطات العادية أو اإلجراءات العادية

   
   عدم االكتراثأظهر سلوك 

   
 التأثيرات الفسيولوجية

   
   بدت عليه عيوب النطق

   
   أخطأ في النقر على مفاتيح الكمبيوتر ومفاتيح التحويل انخقضت مهارته اليدوية:

   
  
  
  
  

___________________________  





 
 
 
 
 

App J-1 

  رهاقموضوعات التدريب الموصى بها بشأن اإل  —المرفق (ي) 
  
  

وعند استعمال نظام معالجة  لزاميمن أجل إدراجها في البرامج التدريبية عند استخدام النهج اإل  رهاقبعض الموضوعات الموصى بها المتصلة بمعالجة اإل    ١-الجدول ي
  .رهاقمن أجل معالجة اإل  رهاقاإل 

 رهاقنظام معالجة مخاطر اإل  لزاميالنهج اإل 

 المجموعة المستهدفة بالتدريب: كل موظف من الموظفين التشغيليين

 رهاقالمبادئ العلمية التي تستند عليها معالجة اإل. 
 رهاقالمسؤوليات الفردية ومسؤوليات مقدم الخدمات، عن معالجة اإل. 
 في العمليات التي يعملون فيها. رهاقأسباب وتبعات اإل 
 لديهم ولدى اآلخرين. رهاقكيفية تحديد اإل 
 بما في ذلك كيفية االبالغ عن رهاقكيفية استخدام نظم االبالغ عن اإل ،

عدم تمكنهم من االضطالع بالمأموريات الحساسة من حيث السالمة بسبب 
 هم المفرط.إرهاق

 ستخدامها لتحسين نومهم في المنزل االستراتيجيات الشخصية التي يمكنهم ا
 هم ومخاطر اآلخرين أثناء تنفيذ المأموريات.إرهاقوتقليل مخاطر 

  اضطرابات النوم وعالجها، ومصادر تقديم المساعدة عند االقتضاء، وأي
 متطلبات متصلة باللياقة ألداء المأمورية.

 

 وكيفية عمله في  رهاقشامل لهيكل نظام معالجة مخاطر اإل إستعراض
مؤسسة مقدم الخدمات، بما في ذلك مفاهيم المسؤولية المشتركة وتشجيع 

 االبالغ الفعال.
 رهاقمسؤولياتهم ومسؤوليات مقدم الخدمات، في نظام معالجة مخاطر اإل. 
 رهاقالمبادئ العلمية التي يقوم عليها نظام معالجة مخاطر اإل. 
 ي يعملون فيها.في العمليات الت رهاقأسباب وتبعات اإل 
 التي يضطلعون فيها بدور حيوي، سيما  رهاقإجراءات معالجة مخاطر اإل

 .رهاقوتنفيذ تدابير التخفيف من اإل رهاقفي استخدام نظم االبالغ عن اإل
 (الذاتية والموضوعية). رهاقأهمية توخي الدقة في بيانات اإل 
 اآلخرين. ٕارهاقالذاتي و  رهاقكيفية تحديد اإل 
 يات الشخصية التي يمكنهم استخدامها لتحسين نومهم في المنزل االستراتيج

 اآلخرين عندما ينّفذون المأموريات. إرهاقهم ومخاطر إرهاقوتقليل مخاطر 
  اضطرابات النوم وعالجها، وعن مصادر تقديم المساعدة التي يتطلبها األمر

 .ألداء المأمورياتوعن شروط اللياقة 

 (الجدولة) العمللتدريب: العاملون المشاركون في تصميم وٕادارة جداول باالمجموعة المستهدفة 

 رهاقالمبادئ العلمية التي تقوم عليها معالجة اإل. 
 تأثير الجدولة على فرص النوم وٕافسادها لدورة ساعة الجسم البيولوجية  كيفية

الطرق التي تخفف من بوكيفية وضع الجداول  رهاقوتهيئتها لمخاطر اإل
 المخاطر.حدة هذه 

  استخدامات وحدود أدوات الجدولة ووضع النماذج الرياضية البيولوجية
 رهاقوغيرها من نظم الخوارزميات التي ُتستخدم في التنبؤ بمستويات اإل

 حسب جداول التشغيل وقوائم التوزيع.
 اآلخرين. ٕارهاقالذاتي و  رهاقكيفية تحديد اإل 
 وتحليلها. رهاقكيفية إعداد بالغات اإل 
 تراتيجيات الشخصية التي يمكنهم استخدامها لتحسين نومهم في المنزل االس

 المأموريات. أثناء تنفيذاآلخرين  إرهاقهم ومخاطر إرهاقوتقليل مخاطر 

 وطريقة تشغيله في  رهاقنظرة عامة على بنية نظام معالجة مخاطر اإل
مؤسسة مقدم الخدمات، بما في ذلك مفاهيم المسؤولية المشتركة وثقافة 

 االبالغ الفعال.
 رهاقالمبادئ العلمية التي يقوم عليها نظام معالجة مخاطر اإل. 
  كيفية تأثير الجدولة على فرص النوم وٕافسادها دورة ساعة الجسم البيولوجية

وضع الجداول بالطرق التي تخفف من حدة  وكيفية رهاقوتهيئتها مخاطر اإل
 هذه المخاطر.

 من أدوات الجدولة ووضع النماذج الرياضية  استخدامات وحدود أي أداة
البيولوجية وغيرها من نظم الخوارزميات التي قد ُتستخدم في التنبؤ بمستويات 

 حسب جداول التشغيل وقوائم التوزيع. رهاقاإل
 رهاقمن حيث تحديد أخطار اإل رهاقدورهم في نظام معالجة مخاطر اإل 

 وتقييم المخاطر.



 App J -2 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

 رهاقنظام معالجة مخاطر اإل  لزاميالنهج اإل 

  :العمليات واإلجراءات الخاصة بتغييرات الجداول المعتزمة، بما فيها 
o المحتمل الناجم عن التغّيرات المعتزمة. رهاقتقييم أثر اإل 
o رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإلالمشاركة المبّكرة ل 

 رهاقفي تخطيط التغييرات التي ُيحتمل أن تزيد من مخاطر اإل
 .زيادة كبيرة

o  مجموعة العمل المعنية بالسالمة تنفيذ التغّيرات التي أوصى بها
 .رهاقمن اإل

 اآلخرين. ٕارهاقالذاتي و  رهاقكيفية تحديد اإل 
  االستراتيجيات الشخصية التي يمكنهم استخدامها لتحسين نومهم في المنزل

 المأموريات. أثناء تنفيذاآلخرين  إرهاقهم ومخاطر إرهاقوتقليل مخاطر 
  المعلومات األساسية بشأن اضطرابات النوم وعالجها وعن مصادر تقديم

 المساعدة التي قد يتطلبها األمر.

 : الموظفون التنفيذيون القائمون على اتخاذ القرارات والموظفين المسؤولين عن معالجة المخاطر التشغيليةالمجموعة المستهدفة بالتدريب

 رهاقالمبادئ العلمية التي تقوم عليها معالجة اإل. 
 عضو الطاقم أو المراقب الجوي ومخاطر السالمة التي  رهاقالفهم الشامل إل

 تمثلها بالنسبة للمؤسسة.
  بما رهاقمختلف أصحاب المصلحة في معالجة اإلمسؤوليات ومساءلة ،

 فيهم أنفسهم.
 واألجزاء األخرى لنظام إدارة السالمة  رهاقالروابط القائمة بين معالجة اإل

 التابع لمقدم الخدمات.
 رهاقالمتطلبات التنظيمية لمعالجة اإل. 
 اآلخرين. ٕارهاقالذاتي و  رهاقكيفية تحديد اإل 
  تحّسن النوم في المنزل وتقليل مخاطر االستراتيجيات الشخصية التي

 تنفيذ المأموريات. أثناءاآلخرين  ٕارهاقالذاتي و  رهاقاإل
  المعلومات األساسية عن اضطرابات النوم لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارات

 بمؤسساتهم بشأن كيفية التعامل مع األفراد المرهقين.

 

  رهاقمعالجة مخاطر اإلفهم شامل للمبادئ العلمية التي يقوم عليها نظام 
 على المؤسسة. رهاقومخاطر السالمة التي يشكلها اإل

 وكيفية تشغيله بما في  رهاقنظرة عامة على بنية نظام معالجة مخاطر اإل
مجموعة العمل ذلك مفاهيم المسؤولية المشتركة وثقافة االبالغ الفعال ودور 

 .رهاقالمعنية بالسالمة من اإل
 رهاقالمصلحة في نظام معالجة مخاطر اإل مسؤوليات ومساءلة أصحاب ،

 بمن فيهم هم أنفسهم.
 التي  رهاقشامل ألنواع استراتيجيات التخفيف من وطأة اإل إستعراض

 تستخدمها المؤسسة.
 التي تستخدمها المؤسسة. رهاقمقاييس ضمان السالمة بنظام معالجة اإل 
 األخرى بنظام  واألجزاء رهاقالروابط القائمة بين نظام معالجة مخاطر اإل

 إدارة السالمة التابع لمقدم الخدمات.
 واألجزاء األخرى  رهاقالروابط القائمة بين نظام معالجة مخاطر اإل

المعنية بالتشغيل  واألقسامبالمؤسسة، مثل اإلدارة المعنية بوضع الجداول 
 واإلدارة الطبية واإلدارة المعنية بالسالمة، الخ.

  رهاقمعالجة مخاطر اإلالمتطلبات التنظيمية لنظام. 
 اآلخرين. ٕارهاقالذاتي و  رهاقكيفية تحديد اإل 
 رهاقاالستراتيجيات الشخصية التي تحّسن النوم في المنزل وتقلل مخاطر اإل 

 تنفيذ المأموريات. أثناءاآلخرين  ٕارهاقالذاتي و 
  المعلومات األساسية عن اضطرابات النوم وعالجها وعن مصادر المساعدة

األمر، لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارات بالمؤسسة بشأن كيفية  التي يتطلبها
 .رهاقمعالجة األفراد الذين يعانون من اإل

  



App J -3 (ي) موضوعات التدريب الموصى بها بشأن اإلرهاق — المرفق  

 رهاقنظام معالجة مخاطر اإل  لزاميالنهج اإل 

 

 رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل : أعضاء المجموعة المستهدفة بالتدريب

 .رهاقجميع مكّونات وعناصر نظام معالجة مخاطر اإل  غير منطبق
  أصحاب المصلحة في نظام معالجة مخاطر مسؤوليات ومساءلة مختلف

 .رهاقاإل
 واألجزاء األخرى بنظام  رهاقالروابط القائمة بين نظام معالجة مخاطر اإل

 إدارة السالمة التابع لمقدم الخدمات.
 واألجزاء األخرى  رهاقالروابط القائمة بين نظام معالجة مخاطر اإل

الطيران واإلدارة الطبية بالمؤسسة، مثل اإلدارة الخاصة بالجدولة وعمليات 
 واإلدارة المعنية بالسالمة، الخ.

 رهاقالمتطلبات التنظيمية لنظام معالجة مخاطر اإل. 
 رهاقالمبادئ العلمية التي يقوم عليها نظام معالجة مخاطر اإل. 
 اآلخرين. ٕارهاقالذاتي و  رهاقكيفية تحديد اإل 
 نومهم بالمنزل  االستراتيجيات الشخصية التي يمكنهم استخدامها لتحسين

 اآلخرين، أثناء العمل. إرهاقهم ومخاطر إرهاقوالتقليل من مخاطر 
  المعلومات األساسية عن اضطرابات النوم وعالجها وعن مصادر المساعدة

التي قد يتطلبها األمر، لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارات بالمؤسسة بشأن كيفية 
 .رهاقمعالجة األفراد الذين يعانون من اإل

 

  
  

  
________________________  

  
  





 
 
 
 
 

App K-1 

  رهاقمثال لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإل  —(ك) المرفق 
  
  

يمكن تعديله لكي تستخدمه كل من الدولة ومقدم الخدمات في مراحل مختلفة من تطبيق  رهاقالمثال التالي لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإل
  وأثناء المراقبة المستمرة): رهاق(أي لتحليل الثغرات وتقييم تجريب نظام معالجة مخاطر اإل رهاقنظام معالجة مخاطر اإل

 

في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة على نظام معالجة مخاطر  رهاقمخاطر اإل استخدام نموذج تقييم نظام معالجة    ١-الشكل ك
 .رهاقاإل 

  معروض في جزءين، هما: رهاقمثال نموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإل
 انظر الفصل  رهاقالجزء األول يقدم تقييمًا موجزًا يمكن استخدامه لتحديد وجود العناصر الرئيسية لنظام معالجة مخاطر اإل)

الخامس). وهو يقدم وصفًا لمعايير أداء كل عنصر من العناصر الرئيسية، بما يسمح بتقييم التطور الذي يحرزه مقدم الخدمات في 
ُأدِرجت عالمات "االمتياز" من أجل دعم المراقبة المستمرة لمقدم و كل مجال من مجاالت العناصر الرئيسية على مر الزمن. 

 إحراز ، تشجيع مقدمي الخدمات على المضي قدمًا نحورهاقعلى الدولة، أثناء تطور نظام معالجة مخاطر اإلالخدمات. ويتعين 
 هذه العالمات كجزء من النهج القائم على األداء للتحسين المستمر.

  مكّون من مكّونات نظام الجزء الثاني يقوم على الجزء األول بواسطة تحديد سلسلة من العناصر يتعين في داخلها تقييم فعالية كل
 وتطّوره المستمر. رهاقمعالجة مخاطر اإل

سمات نظام معالجة مخاطر  رهاقتشكل المكّونات والعناصر الرئيسية المحددة في المثال التالي لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإلو 
دارة السالمة، يتعين تحديد الدليل على هذه السمات في نظامها إل رهاق. وعند إدماج المؤسسة لنظامها الخاص بمعالجة مخاطر اإلرهاقاإل

  تحديدًا واضحًا ومناسبًا. رهاقلنظام معالجة مخاطر اإل

تحليل الثغرات -1
هل جميع  اإلجراءات الضرورية •

موجودة؟

تقييم اقتراح نظام  -2
معالجة مخاطر اإلرهاق

هل العناصر مناسبة لنطاق •
نظام معالجة مخاطر اإلرهاق؟

تقييم تجريب نظام  -3
معالجة مخاطر اإلرهاق

هل يتم تنفيذ نظام معالجة •
مخاطر اإلرهاق وفقًا لالقتراح؟

المراقبة المستمرة
هل يستمر نظام معالجة مخاطر •

اإلرهاق في تقديم مستوى سالمة 
مقبول؟

المرحلتان الثالثة والرابعة:  المرحلة الثانية: التجريب المرحلة األولى: التحضير
الشروع في التنفيذ والتحسين 

 المستمر



 App K-2 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

  الجزء األول   ١ك

  
مكّون نظام 

معالجة مخاطر 
 رهاقاإل

 االمتياز فعال قيد التشغيل موجود ومناسب البداية

نظام معالجة 
 رهاقمخاطر اإل

 ككل

نظام معالجة مخاطر 
ال يزال في  رهاقاإل

 مرحلة التنفيذ

ناجحًا  تقييماً حقق 
للمعلم التنظيمي 

 الثاني

منظومات وٕاجراءات نظام 
قيد  رهاقمعالجة مخاطر اإل

 التشغيل

 رهاقنظام معالجة مخاطر اإل
يعمل بطريقة فعالة ويسعى إلى 

 التحسين المستمر

المؤسسة هي هيئة رائدة 
بقطاع الطيران وتعتمد أفضل 

 ممارساته
سياسات ووثائق 

 السالمة
نظام معالجة مخاطر 

في ال يزال  رهاقاإل
 التنفيذ مرحلة

حقق نجاحًا في 
تقييم المعلم 

التنظيمي الثاني من 
 المرحلة األولى

ثمة سياسة للسالمة قائمة 
واإلدارة العليا ملتزمة بتشغيل 

 رهاقنظام معالجة مخاطر اإل
وتوفر الموارد الالزمة إلدارة 

 السالمة

اإلدارة العليا تشارك مشاركة 
واضحة في نظام معالجة مخاطر 
السالمة وتعرض سياسات نظام 

معالجة مخاطر السالمة نية 
وذلك  المؤسسة في إدارة السالمة

واضح تمام الوضوح في العمليات 
  اليومية

المؤسسة هي هيئة رائدة في 
قطاع الطيران وتعتمد أفضل 

 ممارساته

معالجة 
 المخاطر

معالجة مخاطر نظام 
ال يزال في  رهاقاإل

 مرحلة التنفيذ

حقق نجاحًا في 
تقييم المعلم 

 التنظيمي الثاني

سجالت األخطار والمخاطر قيد 
االعداد وبدأت معالجة المخاطر 

 بطريقة استباقية

المؤسسة تقوم بمواصلة تحديد 
األخطار وتفهم مخاطره الكبرى 

وتعمل جاهدة على معالجتها 
ك في أدائها ويمكن مالحظة ذل

الخاص بالسالمة. ومعالجة 
هي  رهاقمخاطر السالمة من اإل
  معالجة استباقية وتنبؤية

العاملون الرئيسيون في جميع 
أقسام المؤسسة يدركون 

ويفهمون المخاطر المتصلة 
بمسؤولياتهم وهم يواصلون 

البحث عن األخطار 
والمخاطر الجديدة ويعيدون 

 تقييم المخاطر القائمة
نظام معالجة مخاطر  سالمةضمان ال

في  ال يزال رهاقاإل
 مرحلة التنفيذ

حقق تقييمًا ناجحًا 
للمعلم التنظيمي 

 الثاني

وضعت المؤسسة مؤشرات ألداء 
السالمة التي تقوم برصدها وهي 

نظامها  وتقييمتقوم بتدقيق 
ونتائجه  رهاقلمعالجة مخاطر اإل

 وتقييمها

تتأكد المؤسسة من أن لديها نظام 
 رهاقلمعالجة مخاطر اإلفعال 

وأنها تعالج مخاطرها من خالل 
التدقيق والتقييم والرصد ألدائها 

 رهاقبشأن السالمة من اإل

المؤسسة تواصل تقييم نهجها 
إزاء نظام معالجة مخاطر 

وهي تواصل تحسين  رهاقاإل
أدائها وتسعى إلى اعتماد 

 أفضل الممارسات
تعزيز نظام 

معالجة مخاطر 
 رهاقاإل

معالجة مخاطر نظام 
ال يزال في  رهاقاإل

 مرحلة التنفيذ

حقق نجاحًا في 
تقييم المعلم 

 التنظيمي الثاني

المؤسسة دّربت عامليها ولديها 
 رهاقوسائط متعددة لمعرفة اإل

وتعزيز التدابير المضادة التي 
تستخدمها لتعميم معلومات 

 رهاقالسالمة من اإل

المؤسسة توفر موارد كبيرة وجهود 
جمة لتدريب عامليها ولالعالن 

عن ثقافة السالمة الموجودة لديها 
وغيرها من معلومات السالمة 

وترصد فعالية تعزيز السالمة من 
 لديها رهاقاإل

وباالضافة إلى ذلك توفر 
المؤسسة التدريب وتعزيز 

السالمة ألصحاب المصلحة 
تقوم غير التشغيليين و 

ث جادة بشأن إدراك بأبحا
والتدريب من  رهاقمخاطر اإل

األخرى  الصناعيةقطاعات ال
 التي تدل على التعّلم المستمر

  

  الجزء الثاني   ٢ك

، الذي يقدم معلومات مفّصلة بشأن عناصر كل مكّون من المكّونات الرئيسية رهاقالجزء الثاني من مثال نموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإل
  أثناء تطّوره، وهما: رهاقنوعين من العالمات للسماح بتقييم نظام معالجة مخاطر اإليستخدم 
 عالمات األداء واالمتثال؛ 

 .عالمات االمتياز وأفضل الممارسات  



App K-3 (ك) مثال لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق — المرفق  

  عالمات األداء واالمتثال   ١- ٢ك

. ويتم تقييم هذه العالمات وفقًا رهاقاإل ُتحدد عالمات األداء واالمتثال سلسلة من العناصر ضمن كل مكّون من مكّونات نظام معالجة مخاطر
  للمعايير التالية، من أجل السماح بتقييم امتثالها وفعاليتها:

P   لدى المؤسسة. رهاقثمة دليل على أن العالمة واضحة للرؤية وموثّقة ضمن وثائق نظام معالجة مخاطر اإل  —موجودة  
S   تعّقد والمخاطر الكامنة في النشاط الذي سينظر في قطاع الطيران.العالمة مناسبة على أساس الحجم والسمة وال —مناسبة  
O   ثمة دليل على أن العالمة مستخدمة والنواتج قائمة. —قيد التشغيل  
E   ثمة دليل على أن العنصر أو المكّون يحقق بشكل فعال النتائج المتوخاة. —فعالة  

  :رهاقام معالجة مخاطر اإلالمعايير المختلفة تتصل بشكل أكبر بمختلف مراحل تنفيذ نظ
  يمكن استخدام المعيارP  والمعيارS  إلجراء تحليل ثغرات. وتحدد هذه المعايير بكل بساطة وجود ومالءمة العالمات المحددة

 ولكنها ال تقّيم النواتج.

  المعيارO  والمعيارE وفي مرحلة الموافقة النهائية رهاقمفيدان في التقييم في جميع مراحل تجريب نظام معالجة مخاطر اإل ،
وألغراض المراقبة المستمرة. وأثناء مضي مقدم الخدمات نحو الموافقة النهائية يتعين توفير الدليل على أن العالمات المستخدمة 

ة على نظام "). ويمكن أن يكون ذلك كافيًا إلصدار الموافقO"مثمرة النتائج (أي زيادة تقييم عالمات االمتثال واألداء بالعالمة 
يتعين أن يكون مقدم الخدمات قادرًا على التدليل  رهاق. ولكن، فبالنسبة الستخدام نظام معالجة مخاطر اإلرهاقمعالجة مخاطر اإل

معالجة  رهاقعلى أن عالمات االمتثال واألداء المستخدمة هي عالمات فعالة ويمكن أن يبّين من خالل نواتجها معالجة مخاطر اإل
للمراقبة المستمرة فإن  التقييمشكل ب" E" و "O"). وعند استخدام العنصرين "Eييم عالمات االمتثال واألداء في العالمة "جيدة (أي تق

 .رهاقفعالية نظام معالجة مخاطر اإل استمرارذلك يزّود جهة وضع اللوائح بطريقة لضمان 

  

  عالمات االمتياز وأفضل الممارسات   ٢- ٢ك

وأفضل الممارسات وصفًا للعناصر التي ُتعتبر عناصر ممتازة أو من أفضل الممارسات. وهي ال يتم تقييمها وفقًا توفر عالمات االمتياز 
للمعايير. وعوضًا عن ذلك، ينبغي وصف الدليل على وجودها. وهذه العالمات مدرجة من أجل دعم المراقبة المستمرة لمقدم الخدمات، وهي 

ائح بطريقة لتقييم زيادة النضج واالقرار بمقدم الخدمات الذي يسعى جاهدًا إلى التحسين المستمر لنظام تزّود الجهة القائمة على وضع اللو 
  ، الذي ينبغي أن يكون هدف أي نهج قائم على األداء.رهاقمعالجة مخاطر اإل

  

  أجزاء نموذج الجزء الثاني   ٣- ٢ك

، أال رهاقأجزاء متصلة بمكّونات نظام معالجة مخاطر اإل صل ومقّسم إلىمنف رهاقالجزء الثاني من نموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإل
  وهي:
 رهاقسياسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإل. 

 رهاقإجراءات معالجة مخاطر اإل. 

 رهاقإجراءات ضمان سالمة نظام معالجة مخاطر اإل. 

 رهاقإجراءات تعزيز نظام معالجة مخاطر اإل.  
    أجزاء النموذج هذه.وترد في الصفحات التالية 



 App K-4 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

 رهاقسياسات ووثائق نظام معالجة مخاطر اإل
 

 التزام اإلدارة ومسؤولياتها  ١- ١

وأن تكون هذه السياسات مطابقة للشروط الدولية والوطنية.  رهاقينبغي للمؤسسة أن تعّرف سياساتها الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل
االيكاو أيضًا أن يكون المدير التنفيذي المساءل في المؤسسة قد وّقع عليها. وينبغي أن تكون وتشترط القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن 

، وشاملة بيانًا واضحًا بشأن توفير المواد رهاقمرآة صادقة اللتزامات المؤسسة بشأن معالجة اإل رهاقسياسات نظام معالجة مخاطر اإل
. وينبغي أن تشمل سياسات نظام معالجة المؤسسةلدال على الموافقة عليها إلى جميع إدارات الضرورية لتنفيذها وأن تبّلغها ممهورة بالتوقيع ا

اتخاذ وأن تبّين بيانًا واضحًا أنماط السلوك غير المقبولة وأن تشمل األحوال التي ال يجوز فيها  رهاقإجراءات االبالغ عن اإل رهاقمخاطر اإل
  ًا دوريًا من أجل المحافظة على أهميتها ومالءمتها للمؤسسة.إستعراضسات هذه السيا إستعراضإجراءات تأديبية. وينبغي 

ووجود  واتجاهاتهاوالتي تبّين بوضوح نواياها وأهدافها  رهاقوتتحقق الكفاءة عندما تعّرف المؤسسة سياساتها الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل
  كمة في تصرفاتها.دليل واضح على ريادتها وٕادارتها في مجال السالمة والتزام الح

  

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

تتضمن تعهدًا  رهاقتوجد سياسة لنظام معالجة مخاطر اإل ١-١-١
وّقع  رهاقبتحقيق أعلى مستوى من المعالجة العملية لمخاطر اإل

 عليه المدير التنفيذي أو المدير المسؤول في هذا الشأن.

      

تبّين السياسات  رهاقممارسات نظام معالجة مخاطر اإل ٢-١-١
 .رهاقالمنشورة لنظام معالجة مخاطر اإل

      

المدير المسؤول والمدير التنفيذي وفريق اإلدارة العليا يعززون  ٣-١-١
 .رهاقويثبتون التزامهم بسياسات نظام معالجة مخاطر اإل

      

       .رهاقبسياسات نظام معالجة مخاطر اإلإبالغ جميع الموظفين  ٤-١-١
تشمل التعهد باالمتثال لجميع  رهاقسياسات معالجة مخاطر اإل ٥-١-١

الشروط القانونية المنطبقة والقواعد القياسية ومبادئ معالجة 
 والموارد المناسبة. رهاقمخاطر اإل

      

تشجيعًا جادًا  رهاقتشّجع سياسات نظام معالجة مخاطر اإل ٦-١-١
 .رهاقاالبالغ عن اإل

       

تنص على نوايا المؤسسة  رهاقسياسات معالجة مخاطر اإل ٧-١-١
والمبادئ اإلدارية وتعهد اإلدارة بمواصلة تحسين نظام معالجة 

 .رهاقمخاطر اإل

       

دوريًا  اً إستعراض رهاقسياسة نظام معالجة مخاطر اإل إستعراض ٨-١-١
 لضمان حداثتها.

       

وجود دليل على عملية اتخاذ القرار واإلجراءات وأنماط السلوك  ٩-١-١
 التي تبّين ثقافة إيجابية بشأن السالمة.

      

 



App K-5 (ك) مثال لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق — المرفق  

 تعليقات الدولة الدليل عالمات االمتياز وأفضل الممارسات

معالجة مخاطر مشاركة العاملين من جميع المستويات في تطوير وصيانة  ١٠-١-١
 .رهاقاإل

  

تنفَّذ وُتحترم في جميع مستويات  رهاقمبادئ سياسات معالجة مخاطر اإل ١١-١-١
 المؤسسة

  

هو نظام واضح لجميع العاملين ويرد بشكل  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل ١٢-١-١
 مناسب في الوثائق الرئيسية وفي مبادرات االتصاالت.

  

مكّملة ألهداف المؤسسة  رهاقمعالجة مخاطر اإلأهداف سياسات نظام  ١٣-١-١
 وبيانات مهماتها.

  

المؤسسة لديها إجراءات تقييم قائمة للتحقق من أن العاملين في جميع أقسام  ١٤-١-١
 المؤسسة يعون ويفهمون هذه السياسات وأهدافها.

  

 

 المساءلة بشأن السالمة  ٢- ١

مساءًال يتحمل المسؤولية والمساءلة المطلقتين بالنيابة عن المؤسسة عن تنفيذ وتحديث نظام معالجة يجب أن تحدد المؤسسة مديرًا تنفيذيًا 
أيضًا مساءلة جميع أعضاء اإلدارة العليا بصرف النظر عن  المؤسسة، وذلك بغض النظر عن وظائفه األخرى. وتحدد رهاقمخاطر اإل

. ويجب توثيق المسؤوليات والمساءالت والسلطات رهاقاء نظام معالجة مخاطر اإلوظائفهم األخرى باإلضافة إلى مساءلة الموظفين عن أد
  وتعميمها على جميع أقسام المؤسسة. رهاقالخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل

الكفاءة تتحقق عند وجود خطوط واضحة للمساءلة في جميع أقسام المؤسسة بما في ذلك الشخص الخاضع للمساءلة الذي تقع على عاتقه 
التي  رهاقوأن يفهم المدير التنفيذي المساءل وفريق اإلدارة العليا فهمًا تامًا مخاطر اإل رهاقالمساءلة المطلقة عن نظام معالجة مخاطر اإل

  تتهدد المؤسسة.
  

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

بالمسؤولية والمساءلة الكاملة  يتمتع المدير التنفيذي المساءل ١-٢-١
من أجل ضمان تنفيذه  رهاقعن نظام معالجة مخاطر اإل

 تنفيذًا سليمًا وفعالية أدائه.

       

يضمن المدير التنفيذي المساءل توفير الموارد المالية والبشرية  ٢-٢-١
المناسبة والالزمة للتنفيذ السليم لنظام فعال لمعالجة مخاطر 

 .رهاقاإل

      

يعي المدير التنفيذي المساءل وعيًا تامًا ألدواره الخاصة بنظام  ٣-٢-١
ومسؤولياته فيما يتعلق بسياسات  رهاقمعالجة مخاطر اإل

 وثقافة السالمة في المؤسسة. رهاقوٕاجراءات اإل

       

 رهاقمساءالت وسلطات ومسؤوليات معالجة مخاطر اإل ٤-٢-١
 محددة في جميع أقسام المؤسسة.

      



 App K-6 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

الموظفون في جميع الرتب يعون ويفهمون مساءالتهم  ٥-٢-١
وسلطاتهم ومسؤولياتهم الخاصة بنظام معالجة مخاطر 

 والتدابيروالقرارات  اإلجراءاتوفيما يتعلق بجميع  رهاقاإل
 .رهاقاإلدارية التي يمكن أن يؤثر عليها اإل

       

 رهاقاإلمشاركة جميع أقسام المؤسسة في معالجة مخاطر  ٦-٢-١
(وال تقع المسؤولية عنها فقط على عاتق المدير المكلَّف 

 بالسالمة وفريقه).

      

وجود دليل على مشاركة الموظفين واستشارتهم في تطوير  ٧-٢-١
 .رهاقوصيانة نظام معالجة مخاطر اإل

      

 

 تعليقات الدولة الدليل عالمات االمتياز وأفضل الممارسات

قد وصلت إلى جميع  رهاقعلى أن مبادئ نظام معالجة مخاطر اإلثمة دليل  ٨-٢-١
على التشغيل يشكل جزءًا من  رهاقمستويات المؤسسة وأن تأثير اإل

 العمليات اليومية. إعتبارات

  

في جميع أنحاء  رهاقالمساءالت الخاصة بنظام معالجة مخاطر اإل ٩-٢-١
 المؤسسة موثّقة توثيقًا واضحًا ويدركها األفراد المعنيون.

  

 أقسامثمة دليل على أن اإلدارة العليا تعترف وتقر بأهمية مشاركة جميع  ١٠-٢-١
 .رهاقالمؤسسة في نظام معالجة مخاطر اإل

  

 

  

 تعيين الموظفين الرئيسيين  ٣- ١

. وكذلك ينبغي تعريف رهاقالمسؤول وضابط االتصال بشأن تنفيذ وتحديث نظام فعال لمعالجة مخاطر اإلتحدد المؤسسة مديرًا يكون هو الفرد 
  وتوثيق اللجان التي تدعم المدير المساَءل ومدير شؤون السالمة في تنفيذ نظام فعال لمعالجة مخاطر السالمة.

رد مسؤول ووجود هيكل من العاملين الرئيسيين من المجاالت التشغيلية بواسطة ف رهاقالكفاءة تتحقق عند تيسير تنفيذ نظام معالجة مخاطر اإل
  المتنوعة بالمؤسسة.

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

ولديه الدراية والمهارات والخبرة من أجل  كفوءتم تعيين شخص  ١-٣-١
 .رهاقإدارة تشغيل نظام معالجة مخاطر اإل

       

ينّفذ  رهاقالشخص الذي يدير تشغيل نظام معالجة مخاطر اإل ٢-٣-١
 مهام الوظيفة ومسؤولياتها الالزمة على النحو الواجب.

       

ثمة خط مسؤولية مناسب بين مدير نظام معالجة مخاطر  ٣-٣-١
 والمدير التنفيذي المساءل. رهاقاإل

      



App K-7 (ك) مثال لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق — المرفق  

معالجة مخاطر  خصصت المؤسسة موارد كافية إلدارة نظام ٤-٣-١
بما في ذلك القوى العاملة الخاصة بتحّري مسائل  رهاقاإل
 وتحليلها وتدقيقها وتعزيزها. رهاقاإل

       

الموظفون الرئيسيون تم تدريبهم وٕابقاؤهم على علم بما يستجد  ٥-٣-١
 أدوارهم ومسؤولياتهم. بشأنمن أمور 

      

أو  رهاقبالسالمة من اإل ةعمل معني مجموعةأنشأت المؤسسة  ٦-٣-١
د المؤسسة، لجنة في هذا الخصوص، تتناسبان مع حجم وتعقّ 

 تكونان من مجموعة كاملة من ممثلي اإلدارة العليا.وت

      

بالسالمة أو اللجنة المعنية جميع  ةالعمل المعني مجموعةيشمل  ٧-٣-١
 أصحاب المصلحة وغيرهم من الخبراء عند االقتضاء.

      

 

 تعليقات الدولة الدليل عالمات االمتياز وأفضل الممارسات

في نظام إدارة السالمة، يقوم  رهاقفي حالة إدماج نظام معالجة مخاطر اإل ٨-٣-١
السالمة أو ما يعادله برصد أداء نظام معالجة مخاطر  إستعراضمجلس 

ويترأسه عادة المدير  رهاقللعمليات وفعالية نظام معالجة مخاطر اإل رهاقاإل
 التنفيذي المساءل.

  

أو اللجان المعنية على  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإليركز  ٩-٣-١
 ومشاركة جميع الحضور. رهاقالمسائل الخاصة بمعالجة مخاطر اإل

  

 

  

 رهاقوثائق نظام معالجة مخاطر اإل  ٤- ١

التي تصف سياسات هذا النظام وأهدافه ومتطلباته وعملياته وٕاجراءاته وتحدد  رهاقالمؤسسة وتحافظ على وثائق نظام معالجة مخاطر اإل عدّ تُ 
. وتعد المؤسسة وتحافظ على دليل رهاقفيه المساءالت والمسؤوليات والسلطات الخاصة بعملياته وٕاجراءاته ونواتج نظام معالجة مخاطر اإل

رسل نهجه إلى المعنيين بإدارة السالمة في جميع أقسام المؤسسة، أو أن تدرج وثائق نظام معالجة مخاطر وتُ  رهاقجة مخاطر اإللنظام معال
  في وثائق المؤسسة الحالية. رهاقاإل

المستخدم في جميع أقسام  رهاقتصف نهجها إزاء معالجة اإل رهاقمعالجة مخاطر اإلنظام الكفاءة تتحقق عندما تكون لدى المؤسسة وثائق ل
  ه وتحديثه بشكل منتظم.إستعراضوالذي يتم  المؤسسة

  

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

والعالقات  رهاقثمة وثائق تصف نظام معالجة مخاطر اإل ١-٤-١
 المترابطة بين جميع عناصره.

       



 App K-8 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

ها وتحديثها إستعراضيتم  رهاقاإلوثائق نظام معالجة مخاطر  ٢-٤-١
 وفق مراقبة قائمة للنسخة المناسبة.

       

متاحة لجميع العاملين  رهاقوثائق نظام معالجة مخاطر اإل ٣-٤-١
 لالطالع عليها.

      

 تفاصيل ومراجع رهاقلجة مخاطر اإلتتضمن وثائق نظام معا ٤-٤-١
 بشأن سبل تخزين جميع البيانات ذات الصلة.

       

 

 تعليقات الدولة الدليل عالمات االمتياز وأفضل الممارسات

مشار إليها على نحو مناسب في األدلة  رهاقوثائق نظام معالجة مخاطر اإل ٥-٤-١
 الحالية للمؤسسة.

  

قامت بتحليل واستخدام معظم الوسائط المناسبة من أجل توفير  المؤسسة ٦-٤-١
 وعلى المستوى التشغيلي. بالمؤسسةالوثائق على مستوى الموظفين 

  

 

   



App K-9 (ك) مثال لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق — المرفق  

 رهاقإجراءات معالجة مخاطر اإل
 

 رهاقتعريف مخاطر اإل  ١- ٢

. وينبغي أن يشمل ذلك التحقيق في الوقائع والحوادث رهاقيجب على المؤسسة أن تضع وتحّدث إجراءات رسمية تضمن بها تحديد مخاطر اإل
الممكنة الحدوث. ويجب االستناد في  رهاقإشارة أساسية لتحديد مخاطر اإل رهاقاإلشارة إلى اإلالتي يمكن االبالغ عنها، حتى في حالة عدم 

التنبؤية لجمع البيانات حسبما ورد في دليل نظام و على توليفة من األساليب القائمة على رد الفعل واألساليب االستباقية  رهاقتحديد مخاطر اإل
  .رهاقمعالجة مخاطر اإل

في سجل للمخاطر وتقييمها  رهاقمخاطر اإل تدوينجميع أقسام المؤسسة. ويتم في واالبالغ عنها  رهاقعند تحديد مخاطر اإلالكفاءة تتحقق 
 بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب.

  

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

لمعرفة األخطاء  رهاقالمؤسسة لديها نظام إبالغ عن اإل ١-١-٢
واألخطار وتفادي الخطر الوشيك، وهو نظام عملي ومتاح 

 لجميع الموظفين.

       

الشديدة  رهاقالمؤسسة حّدثت بطريقة استباقية جميع مخاطر اإل ٢-١-٢
 وقّيمتها من حيث عالقتها بأنشطتها الراهنة وسياقها التشغيلي.

       

ينص على توفير تعليقات مناسبة  رهاقنظام االبالغ عن اإل ٣-١-٢
 لجهة االبالغ وبقية أقسام المؤسسة.

      

الكامنة ومستوى  رهاقتنفَّذ لتحديد أسباب اإل رهاقتحريات اإل ٤-١-٢
 الممكن الحدوث. رهاقاإل

       

        في الوقت المناسب. رهاقاتخاذ إجراءات بشأن بالغات اإل  ٥-١-٢

هي عملية مستمرة وتشمل جميع  رهاقاإلعملية تحديد مخاطر   ٦-١-٢
  الموظفين الرئيسيين وأصحاب المصلحة المعنيين.

      

الموظفون المسؤولون عن التحقيق في البالغات هم موظفون   ٧-١-٢
  مدربون على طرائق التحقيق.

      

التحريات تثبت العوامل المسّببة والعوامل المساهمة (سبب   ٨-١-٢
  حدث). حدوثها، وليس فقط ما

      

        الموظفون على علم بسياسات وٕاجراءات االبالغ بالمؤسسات.  ٩-١-٢
 

 

 



 App K-10 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

 تعليقات الدولية الدليل عالمات االمتياز وأفضل الممارسات

مع مستويات إبالغ مناسبة للظروف  رهاقبشأن اإلمطّبق ثمة نظام إبالغ  ١٠-١-٢
 التشغيلية والمقاييس ذات الصلة.

  

الشخصية واألحداث التي ال تبّلغ  ُمقدم البالغتشمل أخطاء  رهاقبالغات اإل ١١-١-٢
عنها جهات االبالغ عادة (إجراءات الجدولة واإلجراءات الشخصية الخالية 

 ).رهاقمن الجدولة التي أسفرت عن اإل

  

مّكن العاملين من اقتراح إجراءات وقائية يُ  رهاقنظام االبالغ عن اإل  ١٢-١-٢
  وتصحيحية.

  

    في جميع أقسام المؤسسة. رهاقُتستخدم نواتج نظام االبالغ عن اإل  ١٣-١-٢
وسجالت المخاطر للبحث عن  رهاقثمة إجراءات قائمة لتحليل بالغات اإل  ١٤-١-٢

  االتجاهات والحصول على معلومات إدارية قابلة لالستخدام.
  

  
  

 وتخفيف وطأتها رهاقتقييم مخاطر اإل  ٢- ٢

في العمليات الجوية لتخفيضها إلى والتحكم فيها  رهاقالمؤسسة أن تضع وتحّدث إجراءات رسمية تضمن تحليل وتقييم مخاطر اإليجب على 
  أقل درجة معقولة من الناحية العملية.

خفيضها إلى أقل درجة لتفي العمليات الجوية والتحكم فيها  رهاقالكفاءة تتحقق عند وجود إجراءات رسمية تضمن تحليل وتقييم مخاطر اإل
  معقولة من الناحية العملية.

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

تشمل تقييم  رهاقثمة إجراءات هيكلية لمعالجة مخاطر اإل ١-٢-٢
 ، وتراعي المعارف العلمية والتأثيرات التشغيلية.رهاقمخاطر اإل

       

       الذي تقبله المؤسسة. رهاقلتقييم مستوى مخاطر اإلثمة معايير  ٢-٢-٢

وتشمل  رهاقالمؤسسة لديها استراتيجيات لضبط مخاطر اإل ٣-٢-٢
إجراءات الضبط والتجّنب والقبول والتخفيف واإلزالة وكذلك خطة 

 إجراءات تصحيحية عندما يكون ذلك منطبقًا.

      

، رهاقتقييم مخاطر اإل تم توثيق إجراءات تصحيحية ناجمة عن ٤-٢-٢
 بما فيها المهل الزمنية وٕاسناد المسؤوليات.

      

مطّبقة بصورة اعتيادية في إجراءات  رهاقمعالجة مخاطر اإل  ٥-٢-٢
  اتخاذ القرار.

      

        تنفيذ أساليب تخفيف وضوابط فعالة وقوية.  ٦-٢-٢



App K-11 (ك) مثال لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق — المرفق  

على النحو المناسب وفقًا  وتسويغ النتائج رهاقتقييم مخاطر اإل  ٧-٢-٢
  للمبادئ العلمية والمعارف التشغيلية.

      

المتوسطة والشديدة وسبل  رهاقاإلدارة العليا تعي مخاطر اإل  ٨-٢-٢
  تخفيفها وضوابطها.

      

 

 تعليقات الدولة الدليل عالمات االمتياز وأفضل الممارسات

وتخفيضها إلى أدنى حد معقول من  رهاقثمة دليل على معالجة مخاطر اإل ٩-٢-٢
 الناحية العملية.

  

من أجل وضع إرشادات  رهاقتستخدم المؤسسة نتائج معالجتها لمخاطر اإل ١٠-٢-٢
 ألفضل الممارسات.

  

    على أساس دوري. رهاقإجراءات معالجة مخاطر اإلوتحسين  إستعراض  ١١-٢-٢

المسائل الخاصة بنظام معالجة المؤسسة تعمل مع قطاع الطيران بشأن   ١٢-٢-٢
  للمضي في تحسين سالمة الطيران. رهاقمخاطر اإل

  

  

   



 App K-12 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

 رهاقإجراءات ضمان السالمة لنظام معالجة مخاطر اإل
 

 رهاقرصد وقياس أداء نظام معالجة مخاطر اإل  ١- ٣

وتثبت بها فعالية ضوابط المخاطر  رهاقاإليجب على الشركة أن تضع وتحّدث وسائل تتحقق بموجبها من أداء السالمة لنظام معالجة مخاطر 
وذلك بمقارنته مع مؤشرات أداء السالمة  رهاقلجة مخاطر اإلأداء السالمة لنظام معا. ويجب التحقق من رهاقلنظام معالجة مخاطر اإل

  .رهاقنظام معالجة مخاطر اإل وأهداف
ت أداء السالمة المناسبة لنوع العملية الجوية. وثمة وسائل لقياس لسلسلة من مؤشرا رهاقوضع نظام معالجة مخاطر اإلالكفاءة تتحقق عند 

 ورصد االتجاهات واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند االقتضاء.
  

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

        .رهاقإثبات أهداف التخفيف من وطأة اإل ١-١-٣

السالمة المتصلة بأهداف التخفيف من تعريف مؤشرات أداء  ٢-١-٣
 ويجري رصدها وتحليلها للوقوف على االتجاهات. رهاقوطأة اإل

       

مؤشرات أداء السالمة المذكورة أعاله مرتبطة بسياسات نظام  ٣-١-٣
 .التابع للمؤسسة رهاقمعالجة مخاطر اإل

      

 يجري تدقيق ومراجعة ضوابط ووسائل التخفيف من وطأة ٤-١-٣
 فعاليتها.و  عملها للتأكد من رهاقمخاطر اإل

       

التخفيف من  تدابير إجراء عمليات تدقيق ترّكز على أداء  ٥-١-٣
  .المؤسسةلدى  رهاقاإل

      

وتحديث، بصورة دورية، أهداف ومؤشرات أداء  إستعراض  ٦-١-٣
  .رهاقالتخفيف من اإل

      

محددة وقابلة للقياس  رهاقأهداف وغايات التخفيف من اإل  ٧-١-٣
  ومحددة زمنيًا. رهاقومتفق عليها وذات صلة بموضوع اإل

      

ورصد  رهاقالمعلومات المستقاة من أنشطة ضمان مخاطر اإل  ٨-١-٣
  االمتثال تُدرج في إجراءات تحديد األخطار.

      

 

 تعليقات الدولة الدليل عالمات االمتياز وأفضل الممارسات

ومؤشرات األداء، تراعي  رهاقأهداف مخاطر اإل ٕاستعراضعند وضع و  ٩-١-٣
المتطلبات المالية والتشغيلية و مخاطر الخطار و األالمؤسسة ما يلي: 

 ومتطلبات سير األعمال، وآراء األطراف المعنية.

  



App K-13 (ك) مثال لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق — المرفق  

 رهاقإدارة التغيير الذي يؤثر على مخاطر اإل  ٢- ٣

، والتي قد تؤثر على اإلجراءات تشغيلهايجب على المؤسسة أن تضع وتحدث إجراءات رسمية لتحديد التغييرات المطلوبة داخل المؤسسة وفي 
 رهاق، ولوصف الترتيبات الرامية إلى ضمان أداء السالمة قبل إعمال التغييرات، وإلزالة أو تعديل ضوابط مخاطر اإلرهاقالقائمة لمعالجة اإل

  لم تعد مطلوبة أو فعالة نتيجة التغييرات المدخلة في بيئة التشغيل. التي
 الكفاءة تتحقق عند استخدام المؤسسة لنظام معالجة المخاطر التي تتهدد السالمة من أجل إجراء تقييم استباقي لجميع التغييرات الرئيسية

 .رهاقللتخفيف من وطأة اإل لضمان المحافظة على أساليب مالئمة هاالمدخلة في المؤسسة وعلى عمليات
  

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

المؤسسة وضعت إجراءات في هذا الشأن وهي تجري تحليالت  ١-٢-٣
/تقييم للمخاطر من أجل التغييرات رهاقرسمية ألخطار اإل

والتغييرات التشغيلية الرئيسية، والتغييرات الرئيسية بالمؤسسة 
 على مالك الموظفين.

       

تراعي التأثيرات  رهاق/تقييمات اإلرهاقمسوغات السالمة من اإل ٢-٢-٣
الناجمة عن جميع المهام المرتبطة بها وعوامل السياق التشغيلي 

المرتبطة بالمأمورية أو الرحلة الجوية (مثل المطار والتواتر 
 الفسيولوجية. رهاقوالخبرات، الخ) فضًال عن عوامل اإل

       

مشارك في  رهاقمجموعة العمل المعنية بالسالمة من اإل ٣-٢-٣
 إجراءات إدارة التغييرات.

      

أي عمليات تقييم  إستعراضأثناء إجراءات إدارة التغييرات يتم  ٤-٢-٣
الحالية  رهاقجريت في السابق ولمخاطر اإلأُ  رهاقلمخاطر اإل

 بشأن أي تأثيرات محتمل وقوعها (إيجابية وسلبية).

       

تخضع جميع التغييرات التشغيلية وبالمؤسسة والتي يمكن أن   ٥-٢-٣
  إلجراءات إدارة التغيير. رهاقتؤثر على مخاطر اإل

      

 

 تعليقات الدولة الدليل عالمات االمتياز وأفضل الممارسات

بعد ادخال التغييرات التشغيلية  رهاقالسالمة المتصل باإلاعتماد أداء  ٦-٢-٣
 وبالمؤسسة لضمان بقاء صالحية االفتراضات وفعالية التغييرات.

  

يتم  رهاقوالسلطات والمسؤوليات المختصة بمخاطر اإلالمساءالت   ٧-٢-٣
  ها كجزء من التغيير.إستعراض

  

  

   



 App K-14 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

 رهاقالتحسين المستمر لنظام معالجة مخاطر اإل  ٣- ٣

 الناجمة عن ثاراآل، وتحديد رهاقيجب على المؤسسة أن تضع وتحدث إجراءات رسمية لتحديد أسباب تدني أداء نظام معالجة مخاطر اإل
  ، وتحديد تدني األداء في العمليات الجوية، وٕازالة هذه األسباب أو التخفيف من حدتها.رهاقتدني أداء نظام معالجة مخاطر اإل

من أجل تحديد المجاالت المحتملة إلدخال التحسينات  رهاقعندما تقوم المؤسسة برصد اعتيادي ألداء نظام معالجة مخاطر اإلالكفاءة تتحقق 
 .رهاقونتائج هذه اإلجراءات المؤدية إلى إدخال التحسينات على نظام معالجة مخاطر اإل

  

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

السالمة أو ما يعادله لديه السلطة الالزمة  إستعراضمجلس  ١-٣-٣
التخاذ القرارات المتصلة بتحسين وفعالية نظام معالجة مخاطر 

 .رهاقاإل

       

من أجل إدخال  رهاقنظام معالجة مخاطر اإل إستعراضيتم  ٢-٣-٣
 التحسينات على أداء السالمة.

       

المستمر لنظام معالجة مخاطر ثمة دليل على التحسين  ٣-٣-٣
 .رهاقاإل

      

 

 تعليقات الدولية الدليل عالمات االمتياز وأفضل الممارسات

دليل على أن الدروس المستفادة ُأدِرجت في سياسات وٕاجراءات نظام معالجة  ٤-٣-٣
 .رهاقمخاطر اإل

  

    البحث عن أفضل الممارسات واعتمادها.  ٥-٣-٣

  

   



App K-15 (ك) مثال لنموذج تقييم نظام معالجة مخاطر اإلرهاق — المرفق  

 رهاقنظام معالجة مخاطر اإلإجراءات تعزيز 
 

 التدريب والثقيف  ١- ٤

  البرنامج التدريبي. رصد فعالية وتحديثو  رهاقمدربون وقادرون على أداء واجباتهم المتصلة بنظام معالجة مخاطر اإل الموظفون كافة
فعالية  رصدو  رهاقم معالجة مخاطر اإلداء واجباتهم المتصلة بنظاأل مؤهلينالكفاءة تتحقق عندما يتم تدريب جميع الموظفين وأن يكونوا 

 برنامج التدريب. وتحديث
  

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

ثمة إجراءات موثقة لتحديد المتطلبات التدريبية لمعالجة مخاطر  ١-١-٤
 لكي يكتسب الموظفون القدرة على أداء واجباتهم. رهاقاإل

       

 التدابيرقائمة لقياس فعالية التدريب واتخاذ  إجراءاتثمة  ٢-١-٤
 المالئمة من أجل تحسين التدريب الالحق.

       

التصحيحية  التدابيرثمة إجراءات تقّيم كفاءة األفراد وتتخذ  ٣-١-٤
 المالئمة عند االقتضاء.

      

        التدريب يشمل تدريب أولي وتدريب متكرر. ٤-١-٤

        سجل تدريبي لكل موظف مدّرب.مسك   ٥-١-٤
        ثمة خطة تدريبية سنوية.  ٦-١-٤

تحديث تمارين وطرائق التدريب لجميع الموظفين من أجل أن   ٧-١-٤
تبين مستجدات الطرائق والتكنولوجيات ونتائج التحريات 

  واإلجراءات التصحيحية والتغييرات التنظيمية.

      

 

 تعليقات الدولة الدليل الممارساتعالمات االمتياز وأفضل 

التدريب يشمل العوامل البشرية وتلك الخاصة بالمؤسسات بما فيها المهارات  ٨-١-٤
 الناجم عن الخطأ البشري. رهاقغير الفنية من أجل التخفيف من اإل

  

ه إستعراضالتدريب من أجل جميع الموظفين ويتم  حتياجاتإجراء تحليل إل  ٩-١-٤
  بصورة منتظمة.

  

الموظفون لديهم آلية لطلب التدريب االضافي فيما يتعلق بأدوارهم في نظام   ١٠-١-٤
  .رهاقمعالجة مخاطر اإل

  

اإلدارة تقر وتستخدم الفرص غير الرسمية من أجل إرشاد الموظفين بشأن   ١١-١-٤
  .رهاقمعالجة اإل

  



 App K-16 دليل مراقبة نهج معالجة اإلرهاق

 رهاقاتصاالت نظام معالجة مخاطر اإل  ٢- ٤

أساليب رسمية لالتصاالت الخاصة بالسالمة التي تضمن وعي جميع الموظفين وعيًا تامًا بهذا  يضع ويحّدث رهاقنظام معالجة مخاطر اإل
، وتشرح فيها أسباب اتخاذ إجراءات معينة وأسباب العمل بإجراءات رهاقالنظام، وتوصل إليهم المعلومات الهامة بشأن السالمة والمرتبطة باإل

  أو تغييرها. رهاقنظام معالجة مخاطر اإل
والمعلومات الهامة الخاصة بالسالمة والمتصلة  رهاقتتحقق عندما يعي جميع العاملين المعنيين ماهية نظام معالجة مخاطر اإل الفعالية

 .رهاقودورهم فيما يتعلق بمعالجة اإل رهاقباإل
  

 تعليقات الدولة كيفية االنجاز P S O E عالمات االمتثال واألداء

على  رهاقخطط واستراتيجيات نظام معالجة مخاطر اإلتعميم  ١-٢-٤
 الموظفين المعنيين بجميع أقسام المؤسسة.

       

ونتائج التحريات على  رهاقتعميم األحداث الهامة المتصلة باإل ٢-٢-٤
الموظفين المعنيين، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى 

 المؤسسات التعاقدية عندما يكون ذلك مناسبًا.

       

تحدد  رهاقثمة استراتيجية اتصاالت لنظام معالجة مخاطر اإل ٣-٢-٤
 الطرائق ووسائط االعالم المناسبة.

      

 

 تعليقات الدولة الدليل عالمات االمتياز وأفضل الممارسات

من المصادر الخارجية على  تعميم األحداث الهامة ونتائج التحريات المستقاة ٤-٢-٤
 عندما يكون ذلك مناسبًا. التعاقديةالموظفين بمن فيهم المؤسسات 

  

ومراجعة  رهاقالتقييم االعتيادي لفاعلية اتصاالت نظام معالجة مخاطر اإل  ٥-٢-٤
  االستراتيجية عند االقتضاء.

  

    .رهاقباإل تزويد األطراف األخرى على النحو المالئم بالمعلومات المتصلة  ٦-٢-٤

  

  
  —انتهـــــى  —

  





 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ليست للبيع  
  ُطبعت في اإليكاو  


