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COM 22/12  

   ٢٠١١عام هائل في تقریر جدید لالیكاو عن السالمة ُیفید بإحراز تقّدم 

لنتائج التي تحّققت موجزا باأصدرت االیكاو الیوم تقریرها السنوي عن السالمة الذي تضّمن   - ٢٠١٢ نوفمبر ١٩، مونتریال
  لطیران العالمي.قطاع المبّشرة . وقد جاءت االستنتاجات مّرة أخرى ٢٠١١في عام 

جاریة العملیات التّ  تشهدهاحوادث المدارج التي جمة عن أي خسائر في األرواح نا ٢٠١١سنة بالفعل، لم تكن هناك في ف
. وتجدر اإلشارة إلى أّن هذه الجتها حالیا ضمن مجال السالمةوالتي هي من األولویات التي تعمل االیكاو على معالمنتظمة، 

  حالة وفاة. ١٦٥ قد تسّببت في ٢٠١٠سنة  الحوادث كانت في

، شهد أیضا العدد اإلجمالي لضحایا حوادث النقل الجوي تقّلصا بمعدل النصف تقریبا، حیث ٢٠١١و  ٢٠١٠وفیما بین سنتي 
إحدى أكثر السنوات أمانا من حیث عدد الخسائر في  ٢٠١١ا یجعل سنة حالة وفاة. وهذا م ٤١٤إلى  ٧٠٧انخفض من 

  األرواح.  

وبنسبة قدرها  ٢٠١١قد تواصل في سنة  ٢٠١٠هذا، وٕاّن معدل نمو حجم الرحالت الجویة التجاریة المنتظمة الذي شهدته سنة 
  في المائة. ٣,٧إلجمالي العالمي نموا بنسبة وتأتي هذه الزیادة في النمو في وقت یشهد فیه الناتج المحلي افي المائة.  ٣,٥

حادثا  ١٢٦لیصل إلى  ٢٠١١ولإلشارة، فإّن عدد الحوادث الناجمة عن الرحالت الجویة التجاریة المنتظمة قد ارتفع في عام 
 ،تدفقات الحركة الجویة تشهدهاالتي سبیة للزیادة النّ  . وهذا الزیادة مواكبةٌ ٢٠١٠حادثا في عام  ١٢١بعد أن كان في حدود 

  ٤,٢ال تتجاوز ل الحوادث على الصعید العالمي، الذي یظّل مستقرا في حدود نسبة معدّ ولیس لها بذلك تأثیر كبیر على 
  حادث لكّل ملیون رحلة مغادرة. 

والتعاونیة التي تبذلها دة االختصاصات أما االیكاو، فهي ما فتئت في سعیها للحّد من عدد الحوادث ُترّكز على الجهود المتعدّ 
ارتطام الطائرات وعن  مة عن المسائل المتعلقة بالمدارجالحوادث الناج وترّكز فیها علىول األعضاء والمجموعات القطاعیة الدُّ 

  على الطائرة. فقدان السیطرةوعن بالمرتفعات 

- ٣٠ -  

لتعزیز  ١٩٤٤لتابعة لألمم المتحدة، أنشئت في عام منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة ا
سالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو   التطور اآلمن والمنظم للطیران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١ البالغ عددها األعضاء دولهابین 
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