
 

 (IATA) واتحاد الطيران المدني الدولي (ACI)تقيم شراكة مع المجلس الدولي للمطارات اإليكاو 

 ريببشأن التد تنفيذ المبادرة الجديدةل (CANSO) ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية
 المدارجفي مجال سالمة 

 للنشر الفوري

في شهر نوفمبر،  )GRF( الجديد عن حالة سطح المدرج نموذج اإلبالغ العالميـبدء العمل ب مع - 5/3/٢٠٢١ ،مونتريـــــال
خدمات المالحة الجوية المدنية  ومنظمة (IATA) )أياتا( الدوليالمدني اتحاد الطيران وافقت اإليكاو على الدخول في شراكة مع 

(CANSO) بشأن برنامج جديد للتدريب على استخدام نموذج اإلبالغ العالمي. 

باب  ح  ت  فوسي  خصيصًا لمراقبي الحركة الجوية وموظفي خدمات معلومات الطيران.  الجديدة باستخدام اإلنترنت الدورةت م  وقد صم  
الدورات المتتالية  الدورةوتكمل هذه  .طيرانللتدريب العالمي على ال لشبكياالموقع التسجيل فيها في إبريل من هذه السنة على 

 لموظفي عمليات الطيران، ومع أياتا لطواقم الطائرات.(ACI) ت بالتعاون مع المجلس الدولي للمطارات أعد  ي الت

حوادث  دي األكبر في مجال الطيران، ألنلإليكاو بأن "سالمة المدارج ما فتئت تشك ل التح وأكدت د. فانغ ليو، األمينة العامة
 لعمليات التجارية التي ت بلغ بها اإليكاو."   ا المدارج تمث ل نصف جميع حوادث

واصلنا التعاون خالل السنوات الماضية في إطار مبادرات عديدة ترمي إلى الحد من الحوادث والوقائع  "وقد :وأضافت قائلة
نموذج اإلبالغ العالمي  حولالجهود المضنية المبذولة لتحقيق التوافق  شأنالمتصلة بسالمة المدارج، في جميع إرجاء العالم. ومن 

 داء سالمة المدارج."  ات جوهرية في أالجديد، مدعومة بدورات تدريبية جديدة، أن تفضي إلى تحسين

بما يتيح منهجية جديدة لتقييم أحوال سطح  4/11/2021في  (ICAO GRF) وسيبدأ تطبيق استخدام النموذج الجديد لإليكاو
 اء عند الهبوط واإلقالع.دعنها بغية تحسين األ المدرج واإلبالغ

مبادرات عالمية  لمزيد من التعاون مستقباًل بشأن من نوعه بين المنظمات الدولية الثالث ويفسح المجال د االتفاق الجديد األول  ع  وي  
 .لتعزيز السالمة

 

https://www.icao.int/SAM/SAFETY/GRF/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/training/Pages/default.aspx


 

 
 معلومات للمحررين

 الموقع الشبكي لنموذج اإلبالغ العالمي الجديد باإليكاو
 تقارير اإليكاو بشأن السالمة

 

 عن اإليكاو معلومات
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، أ نشالمدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص  منظمة الطيران 

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
ما أتاح إقامة شبكة عالمية سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 

فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات أيضًا وتوف ر محافل المنظمة حقيقية. 
الجهات المعنية المعتر ف بها رسميًا كومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من في الح

 في قطاع النقل الجوي.

 التصال العامل

 communications@icao.int 

 @ICAO تويتر:

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم

 كالرك -السيد وليام رايالنت 

 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
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