
  
 

 الطائرة الكوبيةحادث في التعازي تقديم 
 للنشر الفوري

، عن أحّر المنظمة سمإ، باليوم (اإليكاو) رئيس المجلس واألمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدوليأعرب  -١٩/٥/٢٠١٨مونتريـــــال 
 التابعة للخطوط الجوية الكوبية.  DMJ0972ضحايا حادث الرحلة  ألسرالتعازي 

 المساعدة إن ُطلب منها ذلك لتيسير إجراء تحقيق موّسع في الحادث. تقديم إلى وتتواصل اإليكاو مع الدول المعنية وستبادر 

 مصادر معلومات للمحررين

 الدولي على المستوى في الحوادث التحقيقعمليات 

األولي العملية التي تفضي إلى إصدار التقرير و  كيفية اختيار الدول المشاركة في عمليات التحقيق في الحوادثهذه  صحيفة الوقائعتوضح 
بعد  الحادث)شهرًا من وقوع  ١٢أو خالل  في أسرع وقت ممكنيومًا من وقوع الحادث) والتقرير النهائي ( ٣٠التحقيق (خالل نتائج عن 

 التحقيق.  عملية االنتهاء من

من المعلومات الرسمية عن األسباب والعوامل التي أسهمت في وقوع الحادث، أكبر قدر ممكن ئية في نهاية األمر وتتضمن التقارير النها
 لة بالحادث في المستقبل. تعديل أطر سالمة الطيران ذات الص إمكانيةفضًال عن أي توصيات رسمية بشأن 

بموجب  بذلك المخّولةالدولة أو الدول  عندما تطلب منها المساعدة مباشرةً ، إال الطيرانفي التحقيقات في حوادث  عادةً وال تشارك اإليكاو 
على قيام اإليكاو بدور عادًة وفي ظل هذه الظروف االستثنائية، تنطوي هذه المساعدة . "التحقيق في الحوادث" –الملحق الثالث عشر 

 أو توضيح مختلف االشتراطات الفنية الواردة في الملحق الثالث عشر إن ُطلب ذلك منها. المراقب الرسمي و/

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


 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت 
البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  العديد من األولويات األخرى. والمنظمة
 

  سالمة الطيران على موقع اإليكاو اإللكترونيصفحة 
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