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 MH17سقاط الرحلة إيعتمد باإلجماع قرارًا يدين فيه االيكاو مجلس 

عضوًا  63اعتمد باإلجماع اليوم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الذي يتكون من  – 82/01/8102مونتريـال، 
 باألمس صاحب المعالي السيد داتو سري ليو تيونج، 306)االيكاو(، والذي انضم إليه بصورة استثنائية خالل دورته خالل 

هجة إسقاط رحلة الخطوط الجوية أشد لأدان فيه بًا عن وفد رفيع المستوى من أوكرانيا، قرار  وزير النقل في ماليزيا، فضالً 
 الشرقية في وقت سابق من هذا العام.فوق أوكرانيا MH17 الماليزية رقم 

أمام المجلس، حيث وقف أمام االيكاو تضامنًا مع أسر  الي مد هذا القرار بعد الكلمة التي ألقاها الوزير ليو تيونجعتً اوقد 
ين ي إل  مجموعة من البيانات والتوصيات بصدد كل من الرحلتوأشار الوزير ال .الركاب وأعضاء الطاقم الذين لقوا مصرعهم

MH370 وMH17  تسمح بتحقيق المزيد من السالمة واألمن في و كلها إل  تعزيز اإلجراءات المتصلة بهذا الموضوع تهدف
 الطيران المدني الدولي.

تقرير فرقة العمل التي شكلتها االيكاو لبحث "المخاطر التي يواجهها ًا تطور مرتبط بهذا الموضوع، استعرض المجلس أيض وفي
المدني والناجمة عن مناطق النزاعات". وورد في التقرير أن اإلطار العام الحالي إلدارة شؤون الطيران المدني الدولي ال الطيران 

 هاللغرض الذي ُأعد من أجله، وأنه ينبغي للدول أن تواصل تّحمل مسؤولياتها لضمان سالمة العمليات في مجالًا يزال مالئم
المنتفعين بالمجال الجوي هم الذيم يتحملون المسؤولية النهائية في اتخاذ أن وض لها أيضًا، و والمجال الجوي المف ديالجوي السيا

 يها.إلالقرار بشأن األماكن التي يطيرون 
، وقد ُقطع شوط كبير في بعض جوانبه  بشأن مناطق النزاعات 3002برنامج العمل المقترح لعام  وقد أّقر مجلس المنظمة
بعض جوانب عملية التخطيط هذه تحتاج إل  مزيد من البحث خالل مؤتمر االيكاو الرفيع المستوى اآلن. وتم االعتراف بأن 

 بشأن السالمة الجوية الذي سينعقد في شهر فبراير القادم.
بعض المواضيع الدولية اليوم في المجلس وقد صّرح الدكتور ألومويا بينارد أليو، رئيس مجلس االيكاو، قائاًل " لقد استعرضنا 

للرحلتين تين وقعتا لتأثير الحادثتين الًا "ونحن نتفهم تمام من القرارات األساسية." وأضاف قائالً  عدداً  واعتمدناالمليئة بالتحديات 
MH370 وMH17  عل  أسر وأصدقاء وحكومات جميع الضحايا، وقد ساعدنا كثيرًا كل ما قدمه المسؤولون الحكوميون من

 ماليزيا من معلومات في الوصول إل  هذه النتيجة الناجحة لمداوالتنا.
وسيظل  ،وما زالت هناك الكثير من األعمال التي ينبغي القيام بها في ما يخص التخفيف من المخاطر في مناطق النزاعات

 ظمة في توجيه الجهود التي تبذلها المنظمة للتوصل إل  حل عالمي عملي وفعال.تالمجلس يعمل بصورة من
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 :مصادر للمحررين
 مع هذه النشرة(  PDF )مرفق في شكل وثيقة MH17 قرار مجلس االيكاو بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم

بشأن المخاطر التي يواجهها الطيران الناجمة عن  32/7/3002في  البيان المشترك الصادر عن االيكاو واالياتا والمجلس الدولي للمطارات وكانسو
 مناطق النزاعات.

 .قاعة اإلعالم الخاصة بااليكاوفي  32/7/3002النشرات الخاصة بهذا الموضوع وفيديو عن المؤتمر الصحفي الذي أنعقد يوم 
 MH17رقم  بشأن الرحلة  التقرير األولي المستمد من الموقع اإللكتروني لمجلس السالمة الهولندي

 

 

http://www.icao.int/Newsroom/Pages/Joint-Statement-on-Risks-to-Civil-Aviation-Arising-from-Conflict-Zones.aspx
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/Joint-Statement-on-Risks-to-Civil-Aviation-Arising-from-Conflict-Zones.aspx
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx
http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/701/b3923acad0ceprem-rapport-mh-17-en-interactief.pdf
http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/701/b3923acad0ceprem-rapport-mh-17-en-interactief.pdf
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____________________________________________________________________________________________________ 

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  0222، وقد ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة
ئة، وذلك ضمن العديد من المدني الدولي في شت  أنحاء العالم. وتتول  المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البي

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 020ولها المتعاقدة البالغ عددها األولويات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بين د
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