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  نشرة صحفية من االيكاو
 

  PIO 03/10  للنشر الفوري
 أهداف السالمة العالمية تحقيقلسالمة لمناقشة لمؤتمر اإليكاو 

  على أساس الشفافية وتبادل المعلومات

) اإليكـاو (شدد مؤتمر رفيع المستوى بشأن السالمة تحتضنه منظمة الطيران المدني الـدولي  ـ  ٢٩/٣/٢٠١٠ ،مونتريال
طة بالسالمة بين الدول األعضاء في رتباعتبارا من اليوم على الحاجة إلى توخي قدر أكبر من الشفافية وتبادل المعلومات الم

 ىتحسـين مسـتو  زيـادة  جية عالمية جديدة من أجل اإليكاو والجهات المعنية بصناعة النقل الجوي كأساس لوضع استراتي
  .العالم عبرالسالمة الجوية 

الحـوادث  عـدد  تراجع في حين  :ونزاليس، في كلمته االفتتاحية، قائالغوصرح رئيس مجلس اإليكاو، السيد روبرتو كوبيه 
الحركة، مـن الضـروري خفـض     ف، بالرغم من زيادةخالل العقد الماضي أو ني راستمراالمميتة والوفيات المرتبطة بها ب

  .ختالفات اإلقليمية التي ما برحت تشوب السالمةاال
فـي الـدول   الطيـران المـدني    رؤساءمن المشاركين من وزراء و ٦٠٠نحو وفي معرض حديثه مع مجموعة تتألف من 

في الوقت  مهمتناتتمثل ": ، قالمقر الرئيسي للمنظمة في مونتريالوجهات معنية بصناعة الطيران في الاألعضاء في االيكاو 
الراهن في إعداد وتنفيذ استراتجيات أكثر تركيزا ومرونة تساعد الدول التي تواجه تحديات معينة علـى خفـض معـدالت    

  ".الحوادث لديها وبالتالي تساهم في وضع نظام نقل جوي عالمي أكثر سالمة، وكذلك تعزيز السالمة في دول أخرى
نهج استباقي المنظمة بتفرض تطبيقها إكمال منهجية تي تساعد على إلى الموافقة على السبل ال ودعا السيد كوبيه هذا المؤتمر

  .لمساعدة على خفض معدالت الحوادث من مستواها الحالياألداء، وذلك لم على ائق
السـالمة  المتعلقـة ب الناشئة  مسائلإن الطريقة المتبعة حديثا في القيام باألعمال التجارية ستمكن من تحديد ال: "قائالوأوضح 

ـ    إ" :واستطرد بالقول، "ومواجهتها بشكل استباقي قبل أن تنجم عنها حوادث أو وقائع اطر ن ذلك ينطـوي علـى فهـم المخ
  ."الشفافية وتبادل المعلومات اعتمادا على راهن المعقّدالمرتبطة بالجوانب العديدة لنظام الطيران ال

 عرضـا ، السيدة نانسـي غراهـام،   في اإليكاو مؤتمر، قدمت مديرة إدارة المالحة الجويةمن هذا ال ىاألول مداخلةوخالل ال
  .التقدم المحرز إزاء األهداف الرئيسية الثالثة لخطة المنظمة العالمية للسالمة الجوية  عنمفصال

  المرتبطة بها على المستوى العالمي والوفياتض عدد الحوادث المميتة اخفان
كيلوغرام  ٢,٢٥٠ اإلقالعيةكتلتها  الحوادث المميتة التي تشمل الطائرات المدنية التي تتجاوزتراجع بسبب قدم كبير تُأحرز 

تراجع عدد الوفيات كما ، ٢٠٠٩حادثة في عام  ١٤إلى  ٢٠٠٠حادثة في عام  ٢٦من  )أو أكثرركاب  ٧في الغالب  تنقلو(
  .وفاة ٦٥٤وفاة إلى  ٩٥٥فسها من خالل الفترة ن

  ير في معدل الحوادث على المستوى العالميكبض اخفان
حادثة مميتة في كل مليون رحلة جوية، تكـون المعـدالت    ٠,٠٦٢حوادث في كل مليون رحلة جوية و ٤ في كل ما يقارب

لكنها تبقى ثابتة لألسف نظرا للزيادة المرتقبة في الحركة خالل العقد المقبل وما بعده، والتي يمكن أن تتجسد فـي  منخفضة 
  .في الحوادثزيادة محتملة 
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  عف المتوسط العالميجميع األقاليم ض انخفاض معدل الحوادث بحيث ال يتجاوز في
  .وهناك اقليم يسجل معدال يتجاوز ضعف المتوسط العالمي ،مرتفعة إلى درجة غير مقبولةكبيرة  فروقهناك ما زالت 

ا مسـتقبال فـي مجـال سـالمة     خاذهالتي ينبغي ات جراءاتالتوصيات بشأن اإل تم المؤتمر أعماله يوم الخميس بإقرارويخت
  . الطيران على المستوى العالمي

  :ويمكن االطالع على جميع وثائق هذا المؤتمر على العنوان التالي
http://www2.icao.int/en/HLSC/default.aspx 

 
ـ ىـانته ـ  

 

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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