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  PIO 27/11  
ن السالمة العالمية على بشأاألول  االيكاوتقرير 

   شبكة اإلنترنتمتاح 

على حالة سالمة الطيران "المعنون ت منظمة الطيران المدني الدولي اليوم التقرير أصدر  - ٧/١٢/٢٠١١ — ،ونتريالم
تضافر داء سالمة الطيران على المستوى العالمي ونبذة فريدة من نوعها عن أالذي يقدم ، "٢٠١١لعام  –العالمي المستوى 

  .لقطاعلهذا امستوى السالمة في ضوء النمو المطرد هوض بمضي في النللجهات المعنية بالنقل الجوي الدولي الجهود 
ه يتيسر مع أن: "مستطرداً بالقول". إنها سابقة في تاريخ اإليكاو: "قائالً لاليكاواألمين العام  ،وصرح السيد ريمون بنجامان

الطيران  قطاعو لاليكاو هامة وشاملةخطة يمثل هذا التقرير االبتكاري  فإنمصادر،  ةن عدممعلومات السالمة الحصول على 
  .  "ع أهدافناجمي تصدريهدف  ، وهوبشكل متسق تحسين مستوى سالمة الطيرانل

أكثر الفترات أمنا في تاريخ  ها نحن نلججهودنا، تضافر ، وبفضل أمنايظل النقل الجوي أكثر وسائل النقل : "وشدد قائالً
ولتمكين الطيران من مواصلة نموه على المستوى  ،حادثة واحدةولو وقوع ال يوجد ما يبرر ومع ذلك، . الطيران العالمي

  ."لحافال سجلالعلى هذا  جهودنا حفاظاً ةضاعفيتعين علينا مالعالمي، س
 حيث سجلفي المائة،  ٤,٥نسبة ب سنة تلو األخرىزيادة  ٢٠١٠منذ عام شهد حجم الحركة المنتظمة على المستوى العالمي و

 سنوياعملية مغادرة مليون  ٥٢إلى أكثر من  رقمتوقع أن يصل هذا اليو. مليون عملية مغادرة ٣٠,٥تجاوز  جديدرقم قياسي 
  .٢٠٣٠بحلول عام 
إلى واتجاهات الحوادث  الجوية ن الحركةعإحصاءات شاملة موقع المنظمة،  للجمهور علىمتاح الهذا المطبوع  ويتضمن
ويشمل ذلك . السالمةالقضايا المتعلقة بأخطر ها لمعالجة درات التي اتخذتها اإليكاو وشركاؤلمبامن اجموعة كاملة جانب م

 من الفنيينالنقص المتوقع الطيارين و جهاد، وإالسبب الرئيسي للحوادث المميتةالتي تعتبر ، مدارجالاألحداث المتصلة ب
  .المؤهلين في مجال الطيران

 االيكاو إطارالتي تُكون األربعة  عناصرضمن التندرج ، مبادرات والمكتوبة بلغة بسيطة المعالمضحة اوالوثيقة، هذه وتشمل 
وترمي . سالمةال؛ وتنفيذ برامج السالمة وتحليل؛ ؛ ورصد السالمةتوحيد اإلجراءاتوضع السياسات و :للسالمة بما في ذلك

  .يطول أمدهانتائج  سفر عنتوالسالمة في صلب النظام تتصل بتحسينات  إدخالهذه االستراتيجية إلى 

 

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . لألمم المتحدةهي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة ) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمـة 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 ١٩١ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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