
  

 ٢٠١٣ممتازة لعام النتائج التقریر السالمة السنوي الصادر عن االیكاو یؤكد 
بشأن السالمة، مبینًا النتائج تقریرها السنوي الیوم أصدرت منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) ، ١٠/٤/٢٠١٤ ،لیامونتر

  .٢٠١٣االیجابیة للغایة لسالمة الطیران العالمي لعام 

مغادرة في عملیة لكل ملیون حادثة  ٣،٢مغادرة مقابل  عملیةلكل ملیون حادثة  ٢،٨ إلى  معّدل الحوادث في العالم كانولقد 
الُممیتة التي تشمل العملیات التجاریة المنتظمة عددا  في المائة. وظّل عدد الحوادث ١٣، مما ُیمثل انخفاضا قدره ٢٠١٢عام 

أي  -  ٢٠١٢ موفاة في عا ٣٨٨وفاة مقابل  ١٧٣مجموع الوفیات إلى  مع انخفاض، ٢٠١٣أثناء عام  حوادثثابتًا بتسعة 
قد  ن الوفیاتأنجد  ،كأساس لذلك ٢٠١٠عام  ة الوفیات الُمسجلة فيعند استخدام نسبو في المائة.  ٥٥بانخفاض قدره 
  في المائة. ٧٢انخفضت بنسبة 

بالسالمة والمتمثلة في  التزامهاوأشار األمین العام لالیكاو السید ریمون بنجامان إلى "أن دوائر الطیران ممتّنة دائما لرؤیة ثمار 
واحد ُیعتبر حادثًا حتى حادث طائرة ُممیت  بأنه ... ولكن ُتذكرنا األحداث األخیرة في مالیزیامن سنة إلى أخرىتحّسن النتائج 

  كبیرًا بالنسبة لنا."

  
ًال مشتركًا تحلیًال شام، بناء على أعمالهما السابقة في هذا المضمار، (ایاتا) الدولي الجوي النقل تحادوقد نشرت أیضًا االیكاو وا

  بالنسبة للمنظمتین. من نوعه وهو اإلجراء األول –في تقاریرهما  ٢٠١٣ُیغطي عام بشأن سالمة الطیران 

وأن الجهود  إلى حد كبیرنارد ألیو،  رئیس مجلس االیكاو، على أن "قطاع الطیران هو میدان تعاوني یوشّدد الدكتور أولومویا ب
بشأن تحلیل شؤون السالمة مثال جّید آخر على  المساعدة التي تُقدمها لنا  الدولي لنقل الجوياتحاد المشتركة األخیرة هذه مع ا

، مما یدُعم أعمالنا ٢٠١٣الُنهج التعاونیة من أجل إحراز التقدم... وأن االیكاو ُترحب بالنتائج المتعلقة بالسالمة في أفریقیا لعام 
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  لقارة."ي في اتشجیع مزید من التعاون اإلقلیمالدؤوبة من أجل 

وقد انخفضت  ،٢٠١٣في عام  اً واحد اً ُممیت اً حادث (RASG-AFI)أفریقیا  في اإلقلیمي للسالمة الجویة االیكاو فریقولقد سّجل 
  .٢٠١٢بالمقارنة مع عام  مرات هذا الفریق بمعدل خمس الحوادث الُممیتة التي سّجلها
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  مصادر معلومات للمحّررین:
  http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_2014%20Safety%20Report_final_02042014_web.pdf  :١٤٢٠تقریر االیكاو بشأن السالمة لعام 

  http://www.icao.int/publications/Documents/9750_4ed_en.pdfاالیكاو العالمیة للمالحة الجویة:  الطبعة الرابعة لخطة 
  http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_en.pdf  :خطة االیكاو العالمیة لسالمة المالحة الجویة

  

 

لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
لعدید من في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن االمدني الدولي 

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١األولویات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 

 
  

  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:
  سو آن راباتونيالسیدة      السید أنثوني فیلبین

  مساعدة لشؤون االتصاالت   رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int    srapattoni@icao.int 

  +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢١   هاتف المكتب:     +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠   هاتف المكتب:
  +١) ٥١٤( ٢١٢-١٠٥١الهاتف المحمول:    +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦ الهاتف المحمول:
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