
 

 6622ِّاعتمادِّمجلسِّاألمنِّباألممِّالمتحدةِّللقرارِّرقمِِّّااليكاونُِّتثم ِّ
ِّ أعرب الدكتور أولومويا بينارد أليو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو(، عن  – 62/7/6162مونتريـال،

، وأّكد على طائرة الخطوط الجوية الماليزيةل MH17الرحلة  منظمته العتماد قرار مجلس األمن باألمم المتحدة بشأنتقدير 
 اإلدانة الشديدة لهذا الفعل الذي أسفر عن فقدان أرواح ركاب الرحلة الجوية وطاقمها المدنيين.

جوية دولية وأعاد التأّكيد على قواعد القانون الدولي التي مدنية أثناء رحلة طائرة إسقاط  6622جب قرار مجلس األمن ولقد ش
به االيكاو في  طلعالذي تضتحُظر أعمال العنف التي تتهّدد سالمة الطيران المدني الدولي. وشّدد أيضًا على الدور الحاسم 

 التحقيقات بشأن حوادث الطائرات ووقائعها. 

مستوى الدعم الذي حظى به دورنا العالمي الوارد في قرار مجلس األمن رقم بيرًا قد رّحبت االيكاو ترحيبًا كبلوقال الدكتور أليو: "
نقف إلى جانب المسؤولين  اننأو استخدام األسلحة ضد الطيران المدني الدولي ب إطالقاً ال ُيمكن السماح ه ... وأن 6622

 ."الماليزيين أثناء مواصلتهم للتعامل مع آثار هذه المأساة

المسؤولين  MH17من خبراء االيكاو الثالثة الذين ُيساعدون في التحقيقات الخاصة بالرحلة الجوية اثنان  اصطحبولقد 
الماليزيين وُمسجالت بيانات الرحلة الجوية وُمسجالت الصوت الخاصة بالطائرة إلى فارنبورو، بالمملكة المتحدة، بينما واصل 

بفريق التحقيق في الحوادث بكييف. وأّكد مسؤولو االيكاو أن الفريق  وتوفير خبرته للمسؤولين المشورةالخبير الثالث إسداء 
في حالة جّيدة ويجري اآلن التحقق من  (CVR)مقصورة القيادة  في صوتالُمسجل  أن المتواجد في فارنبورو قد تحّقق من

 .(DFDR)للرحلة الجوية  ُمسجل البيانات الرقمي

لجوي الدولي )االياتا( ومنظمات الطيران اإلقليمية بشأن األدوار المعنية للدول وتقوم االيكاو كذلك بالتشاور مع اتحاد النقل ا
 النزاع الُمسّلح. ب أثِّرتوشركات الطيران والمنظمات الدولية من أجل تقييم مخاطر المجال الجوي المُ 
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 مصادر معلومات للمحررين :

urity Council Resolution (S/RES/2166)UN Sec 

اآلمن والمنظم للطيران لتعزيز التطور  6411منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام 
ئة، وذلك ضمن العديد من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البي

 .جميع مجاالت الطيران المدني دولة في 646األولويات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها 
_____________________________________________________________________________ 
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