لتقصي الحقائق في واقعة رحلة رايان إير FR4978
مجلس اإليكاو يقرر إجراء تحقيق ّ

للنشر الفوري

مونتريـال -2021/5/27 ،أعرب مجلس اإليكاو اليوم عن قلقه الشديد إزاء التحويل اإلجباري الظاهر لرحلة رايان إير ،FR4978
وهي طائرة ركاب تجارية كانت تحلق في المجال الجوي لبيالروس يوم األحد الموافق .2021/٥/23
وفي إطار جلسة خاصة عقدتها الهيئة الرئاسية لإليكاو ،شدد المجلس على أهمية تحديد وقائع ما حدث وفهم ما إذا كان هناك
أي انتهاك من قبل أي دولة عضو في اإليكاو لقانون الطيران الدولي ،بما في ذلك "اتفاقية الطيران المدني الدولي" (اتفاقية شيكاغو)
ومالحقاها.
وباإلشارة إلى المادة ( ٥٥هـ) من اتفاقية شيكاغو ،قرر المجلس إجراء تحقيق لتقصي الحقائق في هذا الحدث .وفي هذا الصدد،
طلب من األما نة العامة إعداد تقرير مؤقت لتقديمه إلى المجلس في جلسة الحقة من الدورة الحالية ،على أن يتضمن الحقائق
المتاحة والمواثيق القانونية ذات الصلة بذلك.
ودعا المجلس جميع الدول األعضاء في اإليكاو والجهات المعنية األخرى إلى التعاون مع تحقيق تقصي الحقائق هذا من أجل
وعرض أن تقدم اإليكاو المساعدة والخبرة في هذا المسعى.
ضمان سالمة وأمن الطيران المدنيَ ،
وشدد رئيس المجلس ،السيد سالفاتوري شاكيتانو ،بقوله" :لذلك فقد قرر مجلس اإليكاو الوقوف على جميع الحقائق ذات الصلة
بالواقعة من خالل تحقيق تجريه األمانة العامة لإليكاو".

ومن جانبها ،استجابت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،لقرار المجلس أثناء الجلسة ،وأ ّكدت على تقديم األمانة العامة
للدعم الكامل والتعاون بقصد تنفيذ هذا القرار.

مجلس اإليكاو في إحدى جلساته قبل تفشي جائحة فيروس كورونا .وفي جلسة اليوم التي ُعقدت افتراضياً على اإلنترنت ،وحضرها مسؤولون
حكوميون وآخرون من قطاع الطيران من كل من بيالروس وايرلندا وليتوانيا وبولندا ،وافق أعضاء المجلس على ضرورة أن تُجري اإليكاو
لتقصي الحقائق في واقعة رحلة رايان إير  FR4978في المجال الجوي لبيالروس يوم .2021/٥/23
تحقيقاً دولياً ّ

مصادر للمحررين
معلومات عن اإليكاو

ِّ
المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها حكومات في عام  1944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
اإليكاو هي إحدى الوكاالت
ّ
ِّ
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12000قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتّساق على لوائحها
الوطنية المتعِّّلقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية .كما ِّّ
توفر محافل اإليكاو أيضاً فرصاً
للمشورة والمناصرة ليتم تشاطرها مع َّ
صناع الق اررات في الحكومات من ِّقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة
ّ
المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً.
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