
  

 

 حادث على إنجاز التقرير النهائي للتحقيق في إيرانمجلس اإليكاو يحّث 
 PS752 الرحلة

 للنشر الفوري

 ة على تسريع التحقيق في الحادثاإلسالمية إيران اء في مجلس اإليكاو اليوم جمهوريت الدول األعضحث   -6/11/2020 ،مونتريـــــال
 .يناير من هذا العام 8في  PS752رحلة الخطوط الجوية الدولية األوكرانية طائرة المأساوي إلسقاط 

مه رئيس هة إلى إيران في أعقاب التقرير األخير حول هذا الموضوع الذي قد  بلدًا عن دعمهم للدعوات الموج   36ون من وأعرب دبلوماسي
 م بها وزير النقل الكندي، مارك غارنو.ات الصلة التي تقد  ذلفاتوري شاكيتانو، والمداخلة ااإليكاو، س مجلس

بما يلي: "لقد تبادلنا رسائل عديدة مع هيئة الطيران المدني اإليراني قمنا د شاكيتانو الدبلوماسيين من الدول األعضاء في المجلس وأبلغ السي
 ."التحقيق في الحادث طبقًا ألحكام الملحق الثالث عشر الصادر عن اإليكاو فيها بحّث سلطاتها على تسريع

 ثني عشر شهرًا من وقوعه.اع الملحق الثالث عشر على إصدار التقرير النهائي بشأن أحد الحوادث في غضون ويشج  

ة لإليكاو قد ُأنشئ مباشرًة بعد وقوع الحادث األمانة العام نًا من خبراء منوشّدد الرئيس شاكيتانو قائاًل: "وينبغي التذكير أيضًا بأّن فريقًا مكو  
، PS752رحلة المتها كندا إثر إسقاط طائرة مبادرة "األجواء األكثر أمنًا" التي قد   في وقٍت سابقٍ د من أجل دعم التحقيق، وأّن المجلس كان قد أي  

 اع."النز  الخطرة أو مناطق مناطقالوكانت تهدف إلى تحسين السالمة فوق 

 ."PS752رابطة أسر ضحايا الرحلة "بل مباشرة من ق   اإليهم نقلهاإلى الحزن والتوقعات التي يتم  غارنو والوزير شاكيتانوأشار كل من الرئيس و 

 تالقراءة مسج   ماالسية بغرض تسريع التحقيق، و بها مجلس اإليكاو واألمانة العامل التي يقوم عن تقديره لألعما كذلكالوزير غارنو وأعرب 
 .PS752بالرحلة  ةالطيران والصوت الخاصّ 

لي الدول األعضاء في المجلس لالنضمام إليها في إطار "منتدى األجواء األكثر أمنًا" الدولي األول بشأن مناطق ودعت كندا أيضًا ممث  
 لرئيسية.ديسمبر المقبل، حيث سيلقي الرئيس شاكيتانو الكلمة ا 9و 8النزاع، والذي ستعقده في 

 
 



 

 مصادر معلومات للمحررين
 مجلس اإليكاو

 الجوي وقائمة بالمواد اإلرشادّية المتعّلقة بمناطق النزاع بيان اإليكاو بشأن إدارة المجال

 PS752بيانات سابقة بشأن حادث الرحلة 
 ومناطق النزاع 752PSمجلس اإليكاو يتخذ إجراءات بشأن حادث الرحلة  – 11/3/2020
 752PSمستشارين ومراقبين دوليين في التحقيق في حادث الرحلة موظفون في اإليكاو يعملون ك – 13/1/2020
 توضيح بشأن إدارة سالمة المجال الجوي – 13/1/2020

 752PSإبالغ رسمي وارد من إيران بشأن حادث الرحلة  – 9/1/2020
 752PSتعازي إثر فقدان طائرة الرحلة  – 8/1/2020
 

 معلومات عن اإليكاو
دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي الدولي. لدعم  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخص صة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام 

قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االت ساق على لوائحها الوطنية المتعل قة  12.000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
. كما توف ر محافل اإليكاو أيضًا فرصًا للمشورة والمناصرة ليتّم بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية

من الجهات تشاطرها مع صن اع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمجتمع المدني وغيرها 
 المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسميًا.
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