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  اإلجهادنظم إدارة مخاطر  حول على اإلطالق الندوة األولى

الشراكة بين الدول وقطاع الطيران أساسية 
  للتكييف مع مسائل السالمة المتنامية

ممثل من الحكومات  ٥٠٠يتوافد إلى االيكاو هذا األسبوع حشد فريد من نوعه يضم أكثر من ـ  ٣٠/٨/٢٠١١ ،ونتريالم
ذوي الدور الذي يصيب العاملين  اإلجهادأال وهو  ،أهميته يةالموضوع المتنامي لمعالجة مطاع النقل الجوي والمجتمع العلوق

القائمة على كبديل للممارسة الحالية  (FRMS) اإلجهادولمناقشة نظم إدارة مخاطر  ،سالمة الطيراناألساسي في مجال 
  .للطيارين وأطقم مقصورة الركاب "موريةلحدود المفروضة على فترة الطيران والمأا"

يكمن السبيل الوحيد لحل مشاكل الطيران المعقدة : "قائلة في االيكاو وقد شرحت نانسي غراهام، مديرة إدارة المالحة الجوية
ل الطيار، في أن يقوم جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بالمشاركة في ما لديهم من معارف وأفض إجهادوالمترابطة، مثل 

فنحن نرمي إلى االرتكاز على الشراكات التي أنشأناها . وهذا هو المقصد من عقد هذه الندوة.  الممارسات واالستراتيجيات
  ".حل شامل ومتعدد االختصاصات إرساءمؤخرا فنعزز جهودنا المنسقة مع جميع األطراف المعنية بغية التوصل إلى 

واالتحاد الدولي لرابطات ) االياتا(االتحاد الدولي للنقل الجوي مع يكاو اال أصدرتهذا الشهر،  منضية وفي األيام الما
لمشغلي الخطوط الجوية التجارية، وذلك بالتماشي  اإلجهاددليال لتنفيذ نظم إدارة مخاطر ) االيفالبا(طياري الخطوط الجوية 

االيكاو القواعد القياسية الدولية لنظم  مجلسحزيران، اعتمد /في شهر يونيو.  المشابهة لواضعي التنظيمات اإلرشاداتمع 
 .في المراقبة لجهة واضعي التنظيماتاالتساق و ،إدارة مخاطر السالمة لضمان االتساق في التنفيذ لجهة المشغلين الجويين

  .الذي يصيب الطيارين في العناصر المساهمة في حوادث الطائرات اإلجهادوازداد ذكر 
على البيانات التي تسمح للمشغلين الجويين ادارة مخاطر  اإلجهادمنهجية نظم إدارة مية، تعتمد لوعلى أساس مبادئ ع

ة رالتي تنص عليها نظم اداو ،وعلى الرغم من أن شروط االيكاو الجديدة.  لخاصة بفئة العمليات التي ينجزونا اإلجهاد
ترتبط بطاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب، فإن المنهجية تنطبق إلى حد كبير على جميع العاملين ذوي  ،اإلجهادمخاطر 

  .فيهم مراقبو الحركة الجوية والفنيون في مجال الصيانة نبم ،السالمةمجال الدور األساسي في 
سية الجديدة التي اعتمدتها االيكاو لنظم الضوء على القواعد القيابتسليط  ،آب/أغسطس ٣١و ٣٠المنعقدة في  ،الندوة قومستو

وسيلي الندوة . فضال عن التحديات التي سيواجهون ،والمواد اإلرشادية للمشغلين وواضعي التنظيمات اإلجهادإدارة مخاطر 
  . اومراقبته ام وتنفيذهيلول للتعمق في دراسة تطوير النظأ/سبتمبر ٢و ١منتدى ينعقد في 
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  :اء االتصال بمن يليلطلب تنظيم مقابلة، الرج
  صوفي االرد
  نائب رئيس 

  )وكالة االتصاالت المكلفة من االيكاو(واغرام 
  .sallard@wagram.caأو )+ ٥١٤( ٨٠٨-٩٤٧٤

.  www2.icao.int/en/FRMS2011رد مزيد من المعلومات بشأن الندوة حول نظم ادارة مخاطر االجهاد على الموقع التالي يو
  :أو باالتصال بمن يلي www.frmsforum.org: أما المعلومات عن المنتدى فيمكن االطالع عليها على الموقع التالي

  آن راباتوني -سو
  وليمنظمة الطيران المدني الد –االيكاو 

srapattoni@icao.int 
١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢١+  

  

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

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