موحد لإلبالغ عن أحوال المدارج لتحسين سالمة الطيران على المستوى العالمي
النموذج ال ّ
للنشر الفوري

مونتريـال – 2021/11/4 ،من شأن "نموذج اإلبالغ العالمي" ( )GRFلإليكاو من أجل تقييم أحوال أسطح المدارج واإلبالغ عنها ،والذي
حدة مخاطر حاالت الخروج عن المدرج ،والتي ال تزال تُـعتبر
أصبح قابالً للتطبيق في جميع أنحاء العالم اليوم ،أن يساعد على التخفيف من ّ
أكثر األشكال انتشا اًر لحوادث الطيران.
وتجدر اإلشارة إلى أن تنسيق تقييم أحوال أسطح المدارج واإلبالغ عنها ال ُيعتبر عنص اًر مفيداً لسالمة المدارج فحسب ،بل وأيضاً على مستوى

الكفاءة واالستدامة ،من خالل التخطيط األفضل إلزالة الملوثات واالستخدام األكثر فعالي ًة إلزالة الجليد وغيرها من اإلجراءات.

أكد فوائد ومدى
صرح األمين العام لإليكاو ،السيد خوان كارلوس ساالسار ،قائالً" :إن التنفيذ المبكر من قبل عدد من الدول الرائدة ّ
وقد ّ
مالءمة "نموذج اإلبالغ العالمي" ،وأشار إلى أن من شأن الخبرة التشغيلية المكتسبة خالل مواسم الشتاء المقبلة واألمطار وفترات الرياح
الموسمية في شتّى أنحاء العالم أن تُ ـتيح فرصاً هامة الستعراض التنفيذ وتعزيزه.
ويشمل "نموذج اإلبالغ العالمي" عدداً من العناصر:
مكـن مراقب متّدرب من تخصيص رموز وأدوات وصف أحوال المدارج؛
 جدوالً منسقاً ُي ّ

" تقرير عن حالة المدرج" ( )RCRيتضمن المعلومات المذكورة أعاله ،والذي ُيـرسل إلى أفراد طاقم القيادة؛

يمكنهم من قياس أداء الطائرة عند عمليات
 مدى ارتباط "التقرير عن حالة المدرج" ألفراد طاقم القيادة مع بيانات أداء الطائرة ،مما ّ
اإلقالع أو الهبوط؛
ُ مرفق مخصص ألفراد طاقم القيادة لتقديم مالحظات عن أحوال أسطح المدارج.

وخالل الفترة التي تسبق تاريخ وجوب التطبيق ،عملت اإليكاو عن كثب مع الدول األعضاء لديها والمكاتب اإلقليمية وهيئات قطاع الطيران
للتأكد من توفير ما يلزم من موارد لبناء القدرات .ويشمل ذلك التوعية ،من خالل نحو  35حلقة دراسية وندوة عبر اإلنترنت ،وتوفير دورات
دربين ،وتقديم المزيد من اإلرشادات والتوضيحات ،وإعداد أدوات تساعد على التنفيذ.
تدريبية باستخدام الحاسوب وتحت إشراف م ّ
وتُـفيد التقارير الحالية أن التنفيذ ال يزال جارياً في العديد من الدول .غير أن اإليكاو تتوقع التعجيل بالتنفيذ في األسابيع واألشهر المقبلة،
تقدم نحو اإلبالغ المنسق للغاية عن أحوال أسطح المدارج.
وتُواصل مساعدة الدول على تحقيق ال ّ

مصادر للمحررين
نموذج اإلبالغ العالمي ( )GRFعن أحوال المدارج الصادر عن اإليكاو.

معلومات عن اإليكاو
المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها حكومات في عام  1944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
اإليكاو هي إحدى الوكاالت
ّ
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية تساعد في إضفاء االتّساق على لوائحها
توفر محافل اإليكاو أيضاً فرصاً
الوطنية المتعّلقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،مما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية .كما ّ
للمشورة والمناصرة ليتم تشاطرها مع َّ
صناع الق اررات في الحكومات من قبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة
ّ
المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً.
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