
 
 MH17 التحقيق في حادث الرحلة الجويةبشأن النهائي  تقريراإليكاو بالرحب ت

الذي أعده مجلس  التقرير النهائيب( اليوم اإليكاورحبت منظمة الطيران المدني الدولي ) - 2015أكتوبر  13ال، ـمونتري
 .الماليزية لشركة الطيرانالتابعة  MH17الرحلة الجوية لتحقيق في حادث بشأن ا السالمة الهولندي

التحقيقات الفنية التي أجريت في إطار  بشأنقدم توصيات يلنتائج و ملخصًا للتحقيق في الحادث ويتضمن التقرير النهائي ل
 )اتفاقية شيكاغو(. "التفاقية الطيران المدني الدولي" الثالث عشرالملحق  حددهاالمتطلبات الدولية التي 

منظمة الطيران المدني الدولي والدول األعضاء  استجابت"أولومويا بينارد أليو، قائاًل:  الدكتور إليكاو،وعلق رئيس مجلس ا
"اآلن : وقال أيضاالفورية الهامة".  الشواغلبعض من أجل التصدي ل MH17 بعد وقوع حادث الرحلة الجويةفيها بسرعة 

تنطبق على منظمتنا  اإليكاو باستعراض توصيات التقرير التيستقوم النهائي،  تقريرهمجلس السالمة الهولندي أصدر  وقد
 "للسفر. وسيلة النقل الجوي أسلمبقاء استجابة لضمان االضطالع بما يلزم من و 

ترمي الملحق الثالث عشر أن التحقيقات بموجب بر جميع األطراف المعنية يذكتفي هذا الصدد  من المهموشدد على أن "
 ".توجيه اللومأو  المسؤوليةتحميل  ال إلىتحسين سالمة الطيران، إلى مباشرة 

ن والناشئة عالطيران المدني المحدقة بالمخاطر ب معنيةسرعة فرقة عمل خاصة على وجه ال أنشأتقد  اإليكاوكانت و 
مستودعًا يكاو اإلتنشئ أن بالعمل  ةقر ف وأوصت. MH17 الرحلة الجوية مأساة مباشرة مناطق النزاع في األسابيع التي تلت

على نحو أكثر فعالية، وحيث يمكن  لديها طق النزاعامنالمتعلقة بالمعلومات  تبادلت أنللدول  يمكنحيث نترنت على اإل
اإلنترنت في أبريل من هذا  المتاحة علىجديدة الداة األ ودشنت اإليكاو هذه. االطالع على هذه المعلوماتللجمهور أيضا 

 العام.

 لما هو شامالً  اً واستعراض ،بشأن مصطلحات تقييم المخاطر فرقة العمل مشورةً اإلضافية التي قدمتها توصيات الوتضمنت 
لتبادل المعلومات التشغيلية وتوخي  قطاع الطيرانقودها يالمبادرات التي إضافة إلى وأشكال للرسائل،  متطلباتمن  قائم

لحاالت الطوارئ فيما المتفق عليها  الطيرانأيضا العمل على مسارات  اإليكاوبدأت و . المزيد من الشفافية مع المسافرين
 في إطار المجموعات اإلقليمية لتخطيط المالحة الجوية. النزاعاتمناطق يخص 

سداء المشورة الفنية مساعدة بتقديم ال في الحوادث التحقيق، بدأ أخصائيو اإليكاو المعنيون بمباشرة بعد وقوع الحادثو  وا 
على طلب الدول  بناءً وذلك ، MH17 في حادث الرحلة الجوية تحقيقبال المعنيين إلى الثالث عشرالملحق  نالمستمدة م

 إلى هولندا.رسميًا تسليم سلطة التحقيق اضطالع أوكرانيا ب ذلك مشورة بشأن . وشملهذا الملحقالتي وضعت 

"قطاعنا وقال أيضًا إن  . "المدني مجال الطيرانهي حالة زائدة عن الحد في "أي حالة وفاة وأشار الرئيس أليو إلى أن 
 بتبادلالتعاونية المتعلقة العالمية من خالل مجموعة واسعة من التدابير  لديه باستمرار على تحسين أداء السالمةيعمل 

للتحقيق في  النهائيةالتقارير تؤدي الطيران، و  المحدقة بسالمة مخاطرفيما يتعلق بالالبيانات وتحديد األولويات االستراتيجية 
 دورا قيما للغاية في هذه العملية." الحوادث
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تطور اآلمن لتعزيز ال 1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام 
سعته وحماية والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته و 

لة في جميع مجاالت الطيران دو  191البيئة، وذلك ضمن العديد من األولويات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها 
المدني. 
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