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  نشرة صحفیة من االیكاو
 

واعتماد  ٢٠١٢ن معدالت الحوادث في عام أسبوع االیكاو للسالمة یؤكد تحسّ 
  أول ملحق جدید التفاقیة شیكاغو منذ أكثر من ثالثة عقود

سـبوع المكرسـة ألمـن أنشـطتها  المنصـرمیـوم الجمعـة انتهت منظمة الطیران المدني الدولي (االیكـاو)  – ٥/٣/٢٠١٣، مونتریال
مـــن حیـــث  الطیـــران الـــدوليالتـــي شـــهدها كانـــت مـــن أفضـــل الســـنوات  ٢٠١٢أن ســـنة  ، مؤكـــدةً ٢٠١٣عـــام فـــي  األول الســـالمة
  السالمة. إدارة، فضال عن اعتماد ملحق جدید التفاقیة شیكاغو بشأن السالمة

حادثــة لكــل  ٣,٢بلــغ قــد ألمــم المتحــدة أن معــدل الحــوادث فــي منظومــة اوأكــدت المنظمــة العالمیــة المســؤولة عــن شــؤون الطیــران 
 أیضـاً  ملیـون رحلـة.  وانخفـض ٣١ مـا یقـرب مـنخـالل  إجماالً  حادثة ٩٩، مما یعني وقوع ٢٠١٢ملیون عملیة مغادرة في عام 

.  وهذا هو أقل ٢٠١١حالة وفاة في عام  ٤١٤ بلغبعد أن حالة وفاة  ٣٧٢إلى  ٢٠١٢في سنة في عالم الطیران الوفیات عدد 
  .٢٠٠٤لغ عنها منذ عام عدد من الوفیات المبّ 

العدیـد مـن المبـادرات التعاونیـة الجاریـة فـي مجـال بفضـل ر عـن التقـدم المحـرز تعّبـ اإلیجابیةأن هذه النتائج إلى وأشارت االیكاو 
فضــال عـــن التحســینات الكبیـــرة التــي دخلـــت علــى مجــال ســـالمة المــدارج بصـــفة خاصــة.  وشـــددت المنظمــة علـــى أن  ،الســالمة

وتشمل العملیات التـي تشـترك  ١٩١ ـــــتقدمها الدول األعضاء الو  تمتلكها في مجال السالمة مبنیة على البیانات التي إحصاءاتها
  .اً رامغكیلو  ٢ ٢٥٠قالعیة القصوى إلالطائرات التي تبلغ أو تتجاوز كتلتها ا فیها

  جدیدملحق الخطوة التاریخیة المتمثلة في اعتماد 
أصــدرها فــي ســیاق اســتجابتها المباشــرة للتوصــیات التــي و ، الســالمةفــي أســبوع  التــي جــرتخــالل األنشــطة  أكــدت االیكــاو أیضــاً 

 ةرســمی بصـفة قـد اعتمــد اآلن ة المنظمـةإدار أن مجلــس ، ٢٠١٠المـؤتمر العـالمي الرفیــع المسـتوى للســالمة الـذي عقدتـه فــي عـام 
  السالمة. إدارةبشأن لطیران المدني الدولي شیكاغو لالتفاقیة  یداً جد ملحقاً 

شــبكة النقــل الجــوي  إلیهــاتســتند التــي و  جمیــع القواعــد والتوصــیات المتفـق علیهــا دولیــاً تتضــمن مالحــق االیكــاو ومـن المعــروف أن 
الســالمة فــي  إدارةهــذا الملحــق التاســع عشــر توحیــد األحكــام المتعلقــة ببــرامج الــدول للســالمة ونظــم  إصــدارالــدولي.  ومــن شــأن 

الرئیســیة خــالل لــب األمــر التعــاون الوثیــق بــین االیكــاو ودولهــا األعضــاء ومجموعــة مــن المنظمــات الدولیــة تطّ قــد مصــدر واحــد، و 
  السنوات الثالث الماضیة.

، رئـیس مجلـس االیكـاو، قـائال: "هـذا هـو أول ملحـق جدیـد التفاقیـة شـیكاغو منـذ أكثـر مــن روبرتـو كوبیـه غـونزالیسوصـرح السـید 
  لالیكاو ومجتمع الطیران الدولي". تاریخیاً  إنجازاً ثالثة عقود ویمثل حقا 

تحســین  إلــىالتــي تــدعو و اســتراتیجیة االیكــاو العالمیــة فــي مجــال الســالمة  إطــار فــيالملحــق التاســع عشــر  إصــداروتنــدرج عملیــة 
 وٕاعطـاءطالق مبـادرات جدیـدة لتبـادل المعلومـات إ مستوى التوحید القیاسي وزیادة التعاون بین مختلف الجهات المعنیة بالطیران و 
  یات التشغیلیة في المستقبل.األولویة لالستثمارات في الموارد الفنیة والبشریة الالزمة لضمان سالمة العمل
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لتعزیـز التطـور اآلمـن والمـنظم  ١٩٤٤أنشئت فـي عـام  المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ) هي إحدى الوكاالتیكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
فضـال عـن وأمنـه وكفاءتـه وانتظامـه، الطیـران سـالمة واألنظمـة الالزمـة لوضـع القواعـد  المنظمـة تتـولىو   فـي شـتى أنحـاء العـالم. الـدولي للطیران المدني

دولـة فـي جمیـع مجـاالت  ١٩١ المتعاقـدة البـالغ عـددها دولهـابـین  لتعاونمحفل ابمثابة  هيو القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  
    الطیران المدني.
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