
 
 

التابعة للخطوط الجوية األوكرانية ومناطق  PS752الرحلة الجوية رقم طائرة شأن تخذ إجراًء بمجلس اإليكاو ي
 النزاعات

 للنشر الفوري

طائرة شركة  مبتحطدولة تدابير جديدة متصلة  36اعتمد مجلس اإليكاو الذي يتكون من  – 11/3/2020 ،الـمونتري، مقر اإليكاو
السيد مارك جارنو،  فخامةهذا العام وذلك في حضور وزير النقل الكندي،  مستهلفي  PS752الخطوط الجوية األوكرانية أثناء رحلتها رقم 

 .شسالمية لدى اإليكاو السيد فرهاد برفار وممثل جمهورية إيران اإل وممثل أوكرانيا لدى اإليكاو السيد أندريه شيفتشينكو
على إجراء تحقيق في الحادث بطريقة مناسبة زمنيًا، وذلك امتثااًل ألحكام التحقيق في الحوادث وحث أيضا جمهورية إيران اإلسالمية 

إليكاو بترشيح فريق من ورحب بقيام األمانة العامة ل الدولير باتفاقية الطيران المدني المنطبقة والمنصوص عليها في الملحق الثالث عش
 المستشارين للمساعدة في التحقيق.

وفي مستهل هذا األسبوع، اعتمد المجلس تعديالت على القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو بشأن عمليات تقييم مخاطر 
تبادل المعلومات بشأن التعجيل بفة إلى تعديل متعلق بالتزامات الدول المتصلة بمناطق النزاعات والمسؤوليات المتصلة بها، وذلك باإلضا

 األنشطة الخطيرة التي تتهدد الطيران المدني، مثاًل عن طريق إعالنات الطيارين )نوتام(.
دول األعضاء ثم دعم سنوات، وذلك بدعم وثيق من خبراء من ال خمس على مدىولقد أعدت اإليكاو هذه األحكام، واإلرشادات الداعمة، 
 .MH17رحلة الخطوط الماليزية رقم تحطم طائرة في  ئك الذين ُفقدواضمن أولخاص قدمته هولندا، التي فقدت عددًا من مواطنيها، 

ي قدمها المأمونة" والتوقام المجلس، في جلسته اليوم، باعتماد مبادرات جديدة للتخفيف من مخاطر مناطق النزاعات بشأن "األجواء 
 االقتراح كل من كوستاريكا وفنلندا وهولندا وجمهورية كوريا واسبانيا والمملكة المتحدة. تبنيالوزير جارنو. ولقد شارك في 

إدارة المجال الجوي الحالي  فيتناشد اإليكاو إجراء تحليل شامل للثغرات  المأمونة"األجواء " ما شرحه الوزير جارنو، فإن مبادراتووفقًا ل
عقد في الفترة من التي ستُ  220دورته  فيرشادات المتصلة بمناطق النزاعات، على أن تكون نتائجه جاهزة لكي يستعرضها المجلس واإل
. وطلبت أيضًا من األمانة العامة لإليكاو تقديم مسودة خطة عمل تتسم باألولوية في ذلك الوقت، وتركز أساسًا 2020يونية  26إلى  8

المتصلة بإدارة المجال الجوي ومناطق  التعديالت األخيرة المدخلة على القواعد والتوصيات الدولية لتأييدفيذ على تحديث أنشطة التن
 .النزاعات

إلى المجلس، فقد أجرت األمانة  هنا اليوم في تقرير الحالة الذي قدمتهوأكدت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو قائلة "مثلما ذكرت 
، MH17و استعراضًا مكثفًا لإلرشادات المتصلة بمناطق النزاعات في أعقاب فقدان طائرة شركة الطيران الماليزية رقم العامة لإليكا

دولنا التي تنتاب إجراءات بشأن هذه الشواغل الجديدة  اتخاذعلى الفور في خطط أعمالنا من أجل  األولويات ترتيبسنعيد  وأننا
فقًا لقرارات ذلك و ، و PS752رقم  أثناء رحلتها الذي حدث مؤخرًا لطائرة الخطوط الجوية األوكرانية المأساويبالتحطم األعضاء فيما يتعلق 

 المجلس اليوم.
او وعلَّق رئيس مجلس اإليكاو السيد سالفاتوري شاكيتانو قائاًل "لقد اتخذ المجلس اليوم خطوات ترمي إلى ضمان قيام األمانة العامة لإليك

يمكن تطبيقه ومعالجة جميع الثغرات ذات الصلة، وذلك من أجل ضمان كون جميع الجهات المعنية بالطيران المدني  باستعراض كل ما
 ".عمليات الجوية المدنية والتجاريةال قد تشكلها القوى العسكرية علىمن المخاطر التي في المستقبل،  ،على استعداد بقدر اإلمكان للحد

 



 
في  PS752طائرة شركة الخطوط الجوية األوكرانية أثناء رحلتها رقم  بتحطمدولة تدابير جديدة متصلة  36اعتمد مجلس اإليكاو الذي يتكون من 

ي هذا العام. وحث أيضا جمهورية إيران اإلسالمية على إجراء تحقيق في الحادث بطريقة مناسبة زمنيًا، وذلك امتثااًل ألحكام التحقيق ف مستهل
إليكاو بترشيح فريق من ورحب بقيام األمانة العامة ل ر باتفاقية الطيران المدني الدوليالحوادث المنطبقة والمنصوص عليها في الملحق الثالث عش

 .المستشارين للمساعدة في التحقيق

 
 معلومات للمحررين

 عن اإليكاومعلومات 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 193العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 مجلس اإليكاو
 النزاعات بمناطق المتعلقة اإليكاو بشأن اإلرشاديات وقائمة الجوي المجال بشأن إدارة اإليكاو بيان
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