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  معدل الحوادث المنّسق انخفاض 
 في المائة ٣٣بنسبة  الطیران المدني والتجاري قطاعفي 

بشكل ) األیاتا( اتحاد النقل الجوي الدوليالطیران المدني الدولي (االیكاو) و منظمة الیوم  نشرت – ١٥/٤/٢٠١٣، لیامونتر
انخفاض في معّدل وأفادا بوجود للغایة ن التقریران نتائج إیجابیة هما السنویین عن السالمة. وقد تضمّ تقریریْ  ألّول مّرةمتزامن و 

  في المائة.  ٣٣الحوادث المنّسق بنسبة 
كل ملیون رحلة جویة وذلك بالنسبة لجمیع لحادث  ٢,٤نسبة  ٢٠١٢في عام  األیاتاى االیكاو و هذا المعدل قد بلغ لدوكان 

من الوقائع المتعلقة بالسالمة التي الرقم  اویتم استخالص هذ .كیلوغرام ٥ ٧٠٠الطائرات التجاریة التي یزید وزنها عن طرازات 
مقارنة بالنسبة التي تحققت في عام  وهي قد شهت انخفاضاً  إصابات خطیرة.تسفر عن أضرار كبیرة بالطائرات أو  تفضي إلى
  كل ملیون رحلة جویة.  لحادث  ٣,٦ل مرة، وبلغت حینها وّ ألالبیانات هذه عندما ُنشرت  ٢٠١١
دة من الحوادث العالمیة تعكس وجود " أنّ السید روبرتو كوبیه غونزالیس، رئیس مجلس االیكاو،  وذكر هذه النسبة الجدیدة الموحَّ

، الذي هو عبارة عن تبادل معلومات السالمة على المستوى العالمينظام  قد تحققت إلى حّد كبیر بفضل، وهي كبیرتحّسن 
" وأضاف قائال ووزارة النقل بالوالیات المتحدة والمفوضیة األوروبیة. األیاتابین االیكاو و  ٢٠١٠شبكة تعاونیة ُأنشئت في عام 

أفضل  بما یتیح قدرات تحلیلیة أشمل وتنسیقاً  المختلفة إّن الغرض من هذا النظام هو تبادل معلومات السالمة بین األطراف"
  الحّد من المخاطر".التي تهدف إلى للمبادرات 

 من المساعيض األیاتامع بصورة مشتركة  المعلوماتنشر و نظام تبادل معلومات السالمة على المستوى العالمي  مبادرةوتندرج 
المعنیین الرئیسیین  الشركاءل في تحسین التعاون والتنسیق مع الهدف المتمثّ  من أجل بلوغالتي تبذلها المنظمة  المتواصلة
بإضفاء األمم المتحدة لشؤون الطیران  هیئةبوصفها في السنة الماضیة االیكاو دوائر الطیران العالمي. وقد قامت في بالسالمة 
مجلس المطارات الدولي ومنظمة خدمات المالحة الجویة تعاون في مجال السالمة مع كل من للى اتفاقات رسمي علالطابع ال
  ومؤسسة سالمة الطیران. المدنیة

  .www.icao.intعلى العنوان التالي:  على اإلنترنتالمنظمة موقع على  تقریر االیكاو عن السالمةویمكن االطالع مجانًا على 
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤                                                                                         ُ            منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد أ نشئت في عام 
الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك  للطیران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة

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