
 

 
  على المستوى العالميالطيران سالمة  حسينتلالمدارج أحوال موّحد لإلبالغ عن الموذج الن

 للنشر الفوري 

والذي ، رج واإلبالغ عنهااسطح المدأ أحوالتقييم من أجل لإليكاو ( GRF) "نموذج اإلبالغ العالميمن شأن " – 4/11/2021 ،مونتريـال
 عتبرتُـزال تي ال توال، المدرجخروج عن الحاالت مخاطر حّدة التخفيف من أن يساعد على ، أصبح قاباًل للتطبيق في جميع أنحاء العالم اليوم

 وادث الطيران.انتشارًا لحشكال األأكثر 

على مستوى  اً أيضبل و ، فحسب رجاسالمة المد ُيعتبر عنصراً مفيداً لالواإلبالغ عنها رج اسطح المدأ أحوالنسيق تقييم وتجدر اإلشارة إلى أن ت
 .جراءاتاإلغيرها من إلزالة الجليد و  فعاليةً من خالل التخطيط األفضل إلزالة الملوثات واالستخدام األكثر ، الكفاءة واالستدامة

مدى د فوائد و بل عدد من الدول الرائدة أكّ ذ المبكر من ق  التنفيإن "قائاًل: ار، سخوان كارلوس ساالالسيد ح األمين العام لإليكاو، صرّ وقد 
الرياح فترات و  األمطارالشتاء المقبلة و  سماالخبرة التشغيلية المكتسبة خالل مو من شأن إلى أن  وأشار، "نموذج اإلبالغ العالمي"مالءمة 

 التنفيذ وتعزيزه.ًا هامة الستعراض فرص تيحــأن تُ لعالم أنحاء ا شّتىالموسمية في 

 من العناصر: اً عدد "نموذج اإلبالغ العالمي" ويشمل
  ؛المدارج أحوالرموز وأدوات وصف تخصيص من رب دّ تمراقب م نـمكّ يُ  اً منسقجدواًل 

 " حالة المدرجعن تقرير" (RCRي )؛ةقيادطاقم الأفراد إلى  رسلُيـي ذالمعلومات المذكورة أعاله، وال تضمن 

  عمليات الطائرة عند أداء  قياسنهم من بيانات أداء الطائرة، مما يمكّ مع ة قيادطاقم الفراد أل "حالة المدرجعن تقرير "الارتباط مدى
 هبوط؛ القالع أو اإل

  ُرج.اسطح المدأ أحوالعن ة لتقديم مالحظات قيادطاقم الفراد ألمخصص رفق م 

قطاع الطيران والمكاتب اإلقليمية وهيئات لديها مع الدول األعضاء  عن كثبيكاو عملت اإل، وجوب التطبيقتاريخ  تي تسبقخالل الفترة الو 
دورات  وفيروت، ندوة عبر اإلنترنتحلقة دراسية و  35 نحومن خالل ، ذلك التوعيةموارد لبناء القدرات. ويشمل ما يلزم من توفير  لتأكد منل

 التنفيذ. علىساعد ت أدوات إعدادو ، توضيحاتالرشادات و المزيد من اإلقديم وت، ندّربيمتحت إشراف و  استخدام الحاسوبتدريبية ب

، ةمقبلالتعجيل بالتنفيذ في األسابيع واألشهر التتوقع  اإليكاوغير أن التقارير الحالية أن التنفيذ ال يزال جاريًا في العديد من الدول.  وتُـفيد
 رج.اسطح المدأ أحوالعن للغاية م نحو اإلبالغ المنسق تقدّ الواصل مساعدة الدول على تحقيق وتُ 

 
 



 

 مصادر للمحررين
 .يكاوعن أحوال المدارج الصادر عن اإل( GRF)نموذج اإلبالغ العالمي 

 معلومات عن اإليكاو
صة التابعة لألمم  لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944المتحدة، أنشأتها حكومات في عام اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصّ 

تساعد في إضفاء االتّ ساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي
فرصًا  أيضاً كما توفّ ر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةمالبيئة، الوطنية المتعلّ قة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية 

ة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع
 .جوي المعترف بها رسمياً للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل ال
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