
 

  ACT شركةل التابعة  TK6491 الرحلةالطائرة على متن  تحطم إثر التعازي تقديم

 للنشر فورا  

أحّر أعرب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( واألمينة العامة للمنظمة اليوم عن  – 17/1/2017مونتريـال، 
وقد تحطمت طائرة رحلة نقل البضائع . ACTالتابعة لشركة  TK6491 الرحلةالطائرة على متن التعازي إلى ُأسر وأصدقاء ضحايا 

 .16/1/2017تركيا، ألسباب غير معروفة يوم ب  سطنبولإالمنتظمة المتوجهة من هونغ كونغ إلى 
وفقًا لألحكام ذات الصلة في الملحق ، TK6491 الرحلةالطائرة على متن وفتحت سلطات قيرغيزستان تحقيقًا في حادث تحطم 

 الثالث عشر التفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو(. 
"أوّد، باسم اإليكاو، أن أعرب عن  :أليو وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس المنظمة التابعة لألمم المتحدة، الدكتور أولومويا بينارد

نعمل مع مجتمع الطيران المدني على الصعيد العالمي لبلورة أي وسريع. تعاطفنا مع ضحايا وأسر ضحايا هذا الحادث المُ 
 توصيات مالئمة لدورنا ترتبط بتخفيف حدة المخاطر".

أي حادثة أو واقعة تفضي إلى خسائر في األرواح هي دومًا باعث إن " :قائلةً  وأضافت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو،
. وتعرب اإليكاو عن خالص تعازيها فيما نترقب نتائج التحقيق األولي قاطبةأسف وقلق بالغ لإليكاو وألوساط النقل الجوي 

   ". وقوعهعوامل التي أسهمت في في إطار الملحق الثالث عشر، لإلحاطة باألسباب وال والتقرير النهائي لهذا الحادث المندرج

 

 

 

 مصادر معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 



وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هواللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمنأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد 
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 
 المستوى الدوليخلفية الموضوع: عمليات التحقيق في الحوادث على 

ق هذه كيفية تحديد الدول المشاركة في عمليات التحقيق في الحوادث واإلجراءات التي تؤّدي إلى إصدار التقرير األولي عن التحقي صحيفة الوقائعتوضح 
شهرًا من وقوع الحادثة(  12يومًا من وقوع الحادثة( والتقرير النهائي )يصدر في أسرع وقت ممكن أو في غضون  30في الحوادث )يصدر في غضون 
 بعد االنتهاء من عملية التحقيق.

ل وراء وقوع الحادثة وكذلك أي توصيات رسمية وتقدَّم التقارير النهائية في نهاية المطاف أكبر قدر ممكن من المعلومات الرسمية عن األسباب والعوام
 بشأن الكيفية التي ينبغي أن ُتعدَّل بها ُأطر سالمة الطيران المعمول بها في المستقبل.
، ة الالزمةالدول التي لديها السلطالدولة أو  منها المساعدة مباشرةً  وال تشارك اإليكاو عادًة في عمليات التحقيق في حوادث الطائرات، إاّل عندما تطلب

صفة وذلك بموجب الملحق الثالث عشر "التحقيق في الحوادث". وفي ظل هذه الظروف االستثنائية، فإن هذه المساعدة عادة ما تشمل عمل اإليكاو ب
 مراقب رسمي و/أو قيامها بتوضيح مختلف الشروط الفنية المنصوص عليها في الملحق الثالث عشر بناء على الطلب.
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