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١٥/١٢/٢٠١٠  EB 2010/55  
  جتماع السنويالندوة حول نظم إدارة مخاطر اإلجهاد واال

  الثالث لمنتدى نظم إدارة مخاطر اإلجهاد

  ٢٠١١سبتمبر  ٢أغسطس إلى  ٣٠
  مونتريال، كندا

أغسطس  ٣١و ٣٠في مونتريال، كندا، في ) FRMS(نظم إدارة مخاطر اإلجهاد ستعقد االيكاو ندوتها األولى حول   - ١
وستنظر في المبادئ . تطرق الندوة إلى مواضيع متعلّقة باإلشراف على نظم إدارة مخاطر اإلجهاد وتطبيقهاتسو. ٢٠١١

وستركّز على المسائل األكثر إثارةً  ،دوائح اإللزامية وغير اإللزامية إلدارة اإلجهالّللتي ينبغي أن تشكّل األساس االعلمية 
الرياضية الحيوية في نظم إدارة مخاطر اإلجهاد والعالقة بين للجدل بالنسبة إلى الدول والمشغّلين، بما في ذلك دور النماذج 

نية متوفّرة بالعربية والصي الفورية ستكون خدمات الترجمةو. )SMS( نظم إدارة مخاطر اإلجهاد ونظم إدارة السالمة
  .تسجيل أو دخول يفرض أي رسملن و. واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية

 ١نظم إدارة مخاطر اإلجهاد في  لمنتدىبالتزامن مع الندوة، ستستضيف االيكاو أيضاً االجتماع السنوي الثالث و  - ٢
والخبرات في  يتشاركوا المعارفوسيلةً لخبراء الصناعة لكي  نظم إدارة مخاطر اإلجهاد منتدىوفّر يو. ٢٠١١سبتمبر  ٢و

ومحفّزة بشأن  حيويةاالجتماع تبادالت  هذا سيتيحو. إنشاء نظم إدارة مخاطر اإلجهاد وتطبيقها واإلشراف عليهامجال 
حيث يمكن  ،العمل موجه نحوواستراتيجيات الصناعة القادمة في إطار  مواضيع الساعة الجاريةأفضل الممارسات الحالية و

سيكون محتوى االجتماع وثيق و. استراتيجيات تطبيق لنظم إدارة مخاطر اإلجهاد خاصة بالسياقات الفردية إعدادللمشاركين 
دعوة مفتوحة إلى  ىدتنمعلى حد سواء، وقد أصدر ال واضعي التنظيمـاتن وـالصلة بالمواضيع التي تهم المشغّلي

ة فقط بدون خدمات ترجمة ـري االجتماع باالنجليزيـسيجو. للمشاركة بصورة مجانيةلدول م اـن ومن تسميهـالمنظّمي
: نظم إدارة مخاطر اإلجهاد على الموقع التالي منتدى يمكن الحصول على المزيد من المعلومات بشأنو. فورية

dex.htmlhttp://www.frmsforum.org/in .  
لتشجيع المشاركة الواسعة وتوفير فرصة للدول والمشغّلين لمناقشة آرائهم  انالتآزريهذان الحدثان  يتتابعسو  - ٣

ويقدم هذا . في حضور االجتماعينلمن يرغب والتحديات المتّصلة بتطبيق نظم إدارة مخاطر اإلجهاد وخفض تكاليف السفر 
ممثلي اإلجهاد، من خالل جمع الدول والمشغّلين والعلماء و ةإدارفرصة فريدة لالطّالع على نهج غير إلزامي حيال الترتيب 

  .الصناعة ومنظّمات أصحاب العمل
جداول زمنية وسيليها جدول أعمال مؤقّت و. توفّر هذه النشرة االلكترونية إشعاراً مسبقاً ألغراض التخطيط  - ٤

: موقع الندوة حول نظم إدارة مخاطر اإلجهاد متوفّر على العنوان التاليو. لة ضمن كتاب منظّمةومعلومات أخرى ذات ص
http//www.icao.int/FRMS2011 .المزيد من المعلومات عبر هذا الموقع الشبكي فور توفّرها وسيقدم.  

  
  ألمين العاماسلطة صدرت بموجب 
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