
 
 

 برم شراكة مؤسسية مع برنامج ترينير المتقد مي   (ياتاي الدولي )األاتحاد النقل الجو  
 للنشر الفوري

 ، انضمتاإليكاوواألمن واالستدامة الخاصة بـلسالمة القواعد القياسية لخطوة كبيرة إلى األمام لتنفيذ سياق في  – 4/12/2019 ،الـمونتري
دورات الوتقديم  عدادإعلى  اإليكاو التعاون معإقامة من أجل  (TRAINAIR PLUS)م ترينير المتقد   في برنامجمؤسسة الشراكة الإلى  األياتا

 .تدريبية في مجموعة متنوعة من المجاالتال

قطاع في  جهات الشريكةالتدريب وال ؤسساتم تضمشبكة تعاونية هو ( TRAINAIR PLUS)م برنامج ترينير المتقد  تجدر اإلشارة إلى أن و 
 .إليكاولقة منس  ال يةتدريبالحزم ال وفيروتوضع ل الطيران والتي تعمل معا  

جميع مجاالت الطيران للتعاون في كمحفل )اتفاقية شيكاغو(،  1944لعام  "اتفاقية الطيران المدني الدولي"ئت بموجب التي أنشوتعمل اإليكاو، 
من وكفاءة وأ الالزمة لسالمة(SARPs) قواعد والتوصيات الدولية دولة، بما في ذلك وضع ال 193المدني بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 نسبةبحظى ي يشركة طيران أ 290 نحوالطيران في العالم ويمثل شركات  تجاري يضماتحاد واألياتا هي وانتظام الطيران المدني الدولي. 
 .٪ من إجمالي الحركة الجوية82

توصيات الدولية القواعد و الحكام اتفاقية شيكاغو و وفقا  ألة دريسيالمناهج الت وفيروتإعداد في  اإليكاوو  األياتاشترك لمذكرة التعاون، ست ووفقا  
 .في هذا الشأن إليكاواإلرشادية لفي مرفقاتها والمواد المنصوص عليها 

نموذج  إلى مقدمة"حت عنوان وت. أسفر عنها هذا التعاونالدورة التدريبية األولى التي  إعدادتنعكس أهمية هذا التعاون الجديد بالفعل في و 
هذه من شأن ألن وذلك أهمية حاسمة، بالدورة حظى هذه ست، "الرحلة اقمو وط الطائرات لمشغلي رجاالمد سطح لظروف (GRF) اإلبالغ العالمي

أداء تحسينات على تقييم ، مع ما يوازي ذلك من رج واإلبالغ عنهاان من إجراء تقييم متسق لظروف سطح المدــتمك  أن يكاو لإلالمنهجية الجديدة 
 .اإلقالع والهبوطفيما يخص  قيادةاقم الو ط

للتطبيق  قابلة   (GRF)نموذج اإلبالغ العالمي  ، ستصبح منهجية2020في نوفمبر "قائلة :  الدكتورة فانغ ليو ،وقد أبرزت األمينة العامة لإليكاو
رشادات توفير اإلو الدولي أن ُيسهم في إذكاء الوعي على المستوى اإلنترنت  لىهذا التدريب عمن شأن "ومضت تقول: "، يالعالم على المستوى

 ."2020نوفمبر في تطبيق وجوب القبل تاريخ  ةالمستهدف

هو أداة أساسية  "رجالظروف سطح المد (GRF) نموذج اإلبالغ العالميأن "بيكاو، مع اإلعالقات األياتا للالسيد مايكل كومبر، مدير وضح وأ
 ".تنفيذهسعادتها كونها ُتدع م كامل عن ، اإليكاو، من خالل تعاوننا مع لُتعرب األياتا إن  "واستطرد يقول: عمليات بشكل يومي". سالمة الل

أما . (GRF) نموذج اإلبالغ العالمي الوعي ودعم نشرذكاء إل ةرئيسيل أحد األنشطة التشك  اإلنترنت  لىهذه الدورة التدريبية الجديدة عبقى تو 
خالل الفترة المتبقية من  تجريفسالعمل المحلية حلقات اإلقليمية و حلقات الدراسية ، مثل الندوات والفي إطار التواصل خرىاألجراءات اإل

 التطبيق.وجوب ، قبل تاريخ 2020وعام  2019 عام
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 مامعت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو ومدير األياتا للعالقات مع اإليكــاو، السيد مايكل كومبر على مذكرة تعاون تسمح بانضوق  

التابع لإليكاو. وقد أسفر ذلك بالفعل عن إطالق الدورة التدريبية  (TRAINAIR PLUS) ياتا إلى الشراكة المؤسسية مع برنامج ترينير المتقد مألا
اقم الرحلة".و رج لمشغلي الطائرات وطالظروف سطح المد (GRF) تحت عنوان "مقدمة إلى نموذج اإلبالغ العالمي

 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
ءة وسعة الطيران والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفا

دولة في  193وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 جميع مجاالت الطيران المدني.

  اإليكاو "ترينر المتقد م"برنامج 
 نموذج اإلبالغ العالمي الجديد الصادر عن اإليكاو لظروف سطح المدارج

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين

 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 icao@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 k@wraillantclarتويتر: 

 linkedin.com/in/raillantclark / : لينكد إن  
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