
 

 MH17 في رحلتها رقم االيكاو تتلقى تقريرًا أوليًا عن تحقيق حادثة الطائرة الماليزية

 MH17 في رحلتها رقم الطائرة الماليزية ةمجلس السالمة الهولندي تقريره األولي عن حادث اليومم قد   – 9/9/4102مونتريـال، 
التحقيق في حوادث ووقائع  –، وفقًا لألحكام الواردة في الملحق الثالث عشر المدني الدولي )االيكاو( إلى منظمة الطيران

 الطيران المدني الدولي. تااقيةال، الطيران
رحلة ال الماليزية دة والواليات المتحدة في تحقيق حادثة الطائرةوتشترك أستراليا وماليزيا واالتحاد الروسي وأوكرانيا والمملكة المتح

 وهو التحقيق الذي تقوده هولندا.  ،من خالل ممثلين معتمدينوفقًا للملحق الثالث عشر  MH17 رقم
 الطائرة حادثةفي  تحقيقالأن االيكاو تشعر بالتشجيع إْذ ترى  وقد ذكر رئيس مجلس االيكاو، السيد أولومويا بينارد أليو"

وسوف تواصل االيكاو تقديم دعمها ". "بين الممثلين الدوليين المعتمدين البناءبالتعاون يسير  MH17 الماليزية في رحلتها رقم
في النهاية في التقرير النهائي الكامل لهولندا، والاريق الدولي العامل معها، بينما ننتظر النتائج والتوصيات التي سوف ترد 

 ". للحادثة
مخاطر بفرقة عمل خاصة معنية لت االيكاو بوقت قصير، شك    MH17الماليزية في رحلتها رقم لطائرةا ةحادثعد وقوع وب

وسوف تجتمع مرة أخرى في شهر  .، وقد اجتمعت هذه الارقة مرتين حتى اآلنالمدني الناشئة عن مناطق النزاعات الطيران
بالنظر في النتائج  وباإلضافة إلى ذلك، سيقوم مجلس االيكاو في الشهر القادم ،ديسمبر إلجراء الجولة التالية من محادثاتها
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 مصادر معلومات للمحررين :

 مجلس السالمة الهولندي ل اإللكتروني موقعالالتقرير األولي من 
مخاطر التي يواجهها الطيران في مناطق البشأن  92/7/9102في  سووالمجلس الدولي للمطارات وكان واألياتاالبيان المشترك الصادر عن االيكاو 

 .غرفة أخبار االيكاوفي  97/7/9102وُيمكن االطالع على النشرات األخرى المتعلقة بهذا الموضوع والمؤتمر الصحاي الذي انعقد في  .اتالنزاع

____________________________________________________________________________________________________ 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  0222منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام 

ضمن العديد من دولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكااءته وسعته وحماية البيئة، وذلك المدني ال
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 020األولويات األخرى. وهي بمثابة محال التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها 

____________________________________________________________________________________________________ 
 نقطة االتصال:

Communications@icao.int 
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