
  

  

  أكثر السنوات سالمة في سجل الطیران المدني المنتظم ٢٠١٣سنة 
كانت أكثر  ٢٠١٣سنة أّن  دت البیانات األولیة التي نشرتها منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو)أكّ  – ١٦/١/٢٠١٤، لیامونتر

  . ةعملیات النقل الجوي الدولي المنتظم ضمنالمسّجلة الوفاة  حاالت السنوات سالمة من حیث

حاالت الوفاة فإّن  .٢٠١٣ سنةحوادث تسعة  في حدودمستقرا ظّل  ضمن إطار العملیات التجاریة المنتظمة الُممیتةالحوادث  ورغم أّن عدد
فقط حالة وفاة  ١٧٣ لتصل إلى، ٢٠١٢المستوى الذي كانت علیه في عام  عنفي المائة  ٥٣,٥ بنسبة انخفاضا ملحوظا سّجلت بحد ذاتها

 ،في المائة ٧٦بنسبة انخفاضا هائال ، انخفض عدد حاالت الوفاة ٢٠١٠. وعلى أساس عام السابقةحالة في السنة  ٣٧٢مقارنة مع 
  النقل الجوي في االنخفاض.  ضمن إطارفیها حاالت الوفاة مرت على التوالي التي استالسنة الثالثة  ٢٠١٣لتشكل بذلك سنة 

نظرا لمستوى االلتزام الذي أثبته قطاعنا على مدار  لیست مفاجئة"هذه النتائج  ، أنّ السید ریمون بنجامانلالیكاو، عام المین األوالحظ 
تحدید لشهدنا زیادة هائلة في مستوى التعاون والشراكة  ،ةتحسین السالمة في الشبكة العالمیة للنقل الجوي. ففي السنوات األخیر بالسنوات 

  ."٢٠١٣  سنة تحققت فيعن النتائج الممیزة التي أسفرت ثمار هذه الجهود التي اآلن ونحن نجني  ،أولویات سالمة الطیران

أي  لم ُتسجل نطقة الشرق األوسطمیتبّین أن  ،للمقارنة كأساساالیكاو اإلقلیمیة للسالمة الجویة  مجاالت مسؤولیة مجموعات وباستخدام
كان عدد األكبر من نصیب و حادثین، أوروبا و  لكل منها، حادثا ممیتا آسیا والمحیط الهادئمنطقة أفریقیا و ت سجل فیما حادث ممیت،

الممیتة في التسعة حوادث المن بین مجموع  هاإلشارة إلى أن. وتجدر ٢٠١٣التي سجلت خمسة حوادث ممیتة في عام  ألمریكتینمنطقة ا
  الدوران. وأاالقتراب  مرحلتيْ سبعة جرت في أثناء ، العالم

 ستواصلو الهدف االستراتیجي األساسي الذي تسترشد به االیكاو. هي السالمة ، على أّن "أولومویا برنارد ألیورئیس المجلس، الدكتور  وأكد
والتعاون  االستثمارتنسیق  ،الدولیة للسالمةالتعاونیة كبیرة من المنظمات الشریكة التي تساهم في برامجنا  مجموعةبالتعاون مع  ،االیكاو

  .العالم" بسرعة عبرلركاب والسلع الوسائط سالمة في نقل الضمان بقاء النقل الجوي أكثر الالزمین 
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    للمحررین تقدم في الصفحات التالیة مالحظات أساسیة ومعلومات تكمیلیة



- 2 - 

  مالحظات أساسیة للمحررین وجداول تكمیلیة
  

  حسب تصنیف الطائرات
األقصى لوزنها عند اإلقالع  الطائرات التي یتجاوز الحدفقط المنتظمة التي نفذتها  التجاریةتشیر جمیع اإلحصاءات إلى العملیات  •

 كیلوغرام.  ٥٧٠٠
 .الضیقذات الحجم في المائة من جمیع حاالت الوفاة تنسب إلى الحوادث التي تنطوي على طائرات نفاثة  ٦٠ •
 .المروحیةفي المائة من جمیع حاالت الوفاة نسبت إلى الحوادث التي تنطوي على الطائرات التوربینیة  ٣٧ •
 .العریض الحجم ذاتعلى طائرات نفاثة  في المائة من جمیع حاالت الوفاة تنسب إلى الحوادث التي تنطوي ثالثة •

  

  
  إطار الحركة

السابقة. زیادة شاملة هامشیة لعملیات اإلقالع التجاري المنتظم مقارنة مع السنة  ٢٠١٣، شهد نظام النقل الجوي في عام بناء على البیانات األولیة
للسالمة الجویة ألفریقیا وأوروبا انخفاضا بسیطا في عدد عملیات اإلقالع. أما إقلیم آسیا والمحیط الهادئ  تیناإلقلیمی المجموعتینوسجلت منطقتا 

  .دون تغییرن یالشرق األوسط واألمریكت وظل عدد هذه العملیات في إقلیمي. زیادة في هذه العملیات سجلفقد 
  فیذ الفعالالتنمستوى  –البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة 

 من جانب الدول األعضاء زیادًة حیث انتقلت منمراقبة السالمة الجویة االیكاو للعناصر الحرجة في برنامج الفعالیة تنفیذ النسبة العالمیة  شهدت
في ن زیادة یاألوسط واألمریكیتأقالیم األفرقة اإلقلیمیة للسالمة الجویة في أفریقیا والشرق  وحققتنهایته. و  ٢٠١٣بین بدایة عام  ٦١,٧إلى  ٦١,١

  آسیا والمحیط الهادئ وأوروبا انخفاضا بسیطا. فیما سجل إقلیما هذه الفعالیة، 
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الحوادث الممیتة وحاالت الوفاة حسب االقلیم
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
لك ضمن العدید من الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذالمدني 

  .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

  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت   رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int    srapattoni@icao.int  

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