
 

 MS 804مصر للطيران طائرة  على إثر حادث تقديم التعازي
 ليوأبينارد  أولوموييوا الدكتور ،(اإليكاومنظمة الطيران المدني الدولي )مجلس رئيس أعرب  – 19/5/2016ال، ـمونتري

سر أ  إلى  ، عن أخلص التعازيمم المتحدةألل عن اإليكاو بوصفها وكالة   اليوم، نيابة   فانغ ليو ةالدكتور  ،ة للمنظمةالعام ةاألمينو 
 .MS 804وأصدقاء ضحايا رحلة شركة مصر للطيران 

وقت مبكر من في  ، وذلكمن باريس إلى القاهرة ألسباب غير معروفة هةالمنتظمة المتوجّ تجارية الرحلة طائرة ال وقد تحّطمت
 من أفراد الطاقم. 10و راكبا   56على متنها حيث كان صباح الخميس 

 قلق بالغ بالنسبة مصدر  خسائر في األرواح  تنجم عنها تؤديأي حادث أو واقعة ل يمثّ "وأشار الرئيس أليو في هذا الصدد قائال : 
لتحقيق في الحادث اإليكاو صدور التقريرين األولي والختامي لنتظر ست"وأضاف قائال : ". ككلالنقل الجوي وساط ألو  لإليكاو

الطيران المدني أوساط مع  سنعملبالتالي و دث، اهذا الح وقوع مالبسات لىللوقوف أكثر ع الثالث عشرالملحق المندرج في نطاق 
الدور الذي تندرج في نطاق التي المخاطر من حّدة تخفيف للتوصيات  ما قد يرتبط بذلك من وضع العالمي علىعلى المستوى 

 ".نقوم به

التحقيق القائمين بمنظمة على أهبة االستعداد لتقديم المساعدة إلى الإن "قائلة :  فانغ ليو ةالدكتور  ،لإليكاو ةالعام ةاألمين الحظتو 
 تأكدو "، الثالث عشربموجب الملحق  الالزمة للقيام بذلكسلطة اللدولة أو الدول التي لديها ا على طلب بناء  ، ةدث الطائر افي ح
الظروف االستثنائية، ظل هذه "في وأضافت قائلة: . األعضاء هادول تجريهافي التحقيقات التي  أن المنظمة ال تشارك عادة   أيضا  

 نية التي يجب االلتزام بها".فأو توضيح المتطلبات ال/مراقب رسمي وأداء دور  في العادة منا طلب ي   قد

عن العملية المؤدية إلى إصدار تقرير  التحقيق في الحادث، فضال   في تحديد الدول المشاركة يةالمرفقة كيف وقائعالصحيفة تشرح و 
عن  من الحدث( شهرا   12وقت ممكن أو في غضون  أقرب)في  ختاميالحدث( وتقرير تاريخ من  يوما   30لي )في غضون أوّ 

وقوع مالبسات  عنفي نهاية المطاف أكبر قدر ممكن من المعلومات الرسمية  ختاميةر التقارير التوف  و ادث. التحقيق في الح
 إطار السالمة في المستقبل. كيفية تعديلأي توصيات بشأن  إضافة  إلى، الحوادث

 المعلومات ُيرجى االتصال بالجهات التالية:للحصول على المزيد من 

 كالرك نتالالسيد وليام راي وني فيلبينطالسيد أن
 موظف شؤون االتصاالت رئيس قسم االتصاالت
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