
 

 2933على متن الرحلة  (Lamia)"الميا" للطيران  فقدان طائرة شركة بعد تقديم التعازي
 للنشر الفوري

طائرة شركة  فقدان بعدُتعرب منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( اليوَم عن خالص تعازيها  – 30/11/2016مونتريـال 
 .2933 على متن الرحلة (Lamia) لطيران"الميا" ل

سر لُ : "نتوّجه بمشاعرنا ودعواتنا قائلا  ،أليو بينارد أولومويا الدكتورالوكالة التابعة لألمم المتحدة، هذه  مجلس ئيسر علّق و 
 صدقاء ضحايا هذه الحادثة المأساوية".وأ

مصدر قلق ل شكّ تما  الناس دائماا  أرواحفانغ ليو قائلةا: "إن أي حادثة أو واقعة ُتودي بالمينة العامة لإليكاو، الدكتورة وأضافت 
 ".قاطبةا يكاو ولوساط النقل الجوي لإلبالغ بالنسبة 

 

 للمحررينمصادر معلومات 
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
ماية البيئة، من بين العديد من الولويات الخرى. وح تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح اللزمة لسلمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها العضاء البالغ عددها 
 : عمليات التحقيق في الحوادث على المستوى الدوليالموضوع خلفية

صدار التقرير الولي عن التحقيق ي إلى إاإلجراءات التي تؤدّ هذه كيفية تحديد الدول المشاركة في عمليات التحقيق في الحوادث و  صحيفة الوقائعتوضح 
شهراا من وقوع الحادثة(  12في أسرع وقت ممكن أو في غضون يصدر يوماا من وقوع الحادثة( والتقرير النهائي ) 30في غضون يصدر الحوادث )في 

 بعد االنتهاء من عملية التحقيق.
أي توصيات رسمية  لكوقوع الحادثة وكذم التقارير النهائية في نهاية المطاف أكبر قدر ممكن من المعلومات الرسمية عن السباب والعوامل وراء وتقد  

 .في المستقبل طر سلمة الطيران المعمول بهاأُ بها ل عد  تُ الكيفية التي ينبغي أن بشأن 
المباشرة المساعدة عندما تطلب الدولة أو الدول التي لديها السلطة اللزمة  ، إاّل الطائرات حوادث ال تشارك اإليكاو في العادة في عمليات التحقيق فيو 

عمل االستثنائية، فإن هذه المساعدة عادة ما تشمل  ظروف. وفي ظل هذه البموجب الملحق الثالث عشر "التحقيق في الحوادث"من اإليكاو، وذلك 
 .توضيح مختلف الشروط الفنية المنصوص عليها في الملحق الثالث عشر بناء على الطلبيامها باإليكاو بصفة مراقب رسمي و/أو ق

  الطيران سلمة بشأن كاوياإل موقع

http://www.icao.int/Newsroom/Documents/ICAO-Fact-Sheet_Accident-Investigation_2016-03.pdf
http://www.icao.int/safety/Pages/default.aspx
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