
 

 
 FR4978اإليكاو ُتصدر تقرير تقّصي الحقائق عن واقعة رحلة رايان إير رقم 

 للنشر الفوري

المجال الجوي في  FR4978رحلة رايان إير رقم واقعة بشأن أصدرت اإليكاو تقريرها لتقّصي الحقائق  – 17/1/2022، مونتريـال
دولًة منتخبة حاليًا للعمل بمجلس  36دولًة، منها  193لبيالروس. وقد ُأتيح اليوم لجميع الدول األعضاء باإليكاو، وعددها 

 . ، االطالع على التقريراإليكاو
أثناء في رير وذلك مثلو المجلس رسميًا في قيام اإليكاو باتخاذ أي إجراء آخر في ضوء النتائج التي خُلص إليها التقموسينظر 

 يناير.  31اجتماع من المقرر حاليًا عقده في 
كذلك سيستعرض المجلس أيضًا في ذاك اليوم طلبًا قدمته بيالروس بشأن ما اعتبرته الدولة قيودًا أو عقوبات غير قانونية فرضتها 

 حدوث الواقعة. إثر الدول األخرى واالتحاد األوروبي 
حصراً على البيانات والمعلومات التي قدمتها الدول لإليكاو.  FR4978رحلة رايان إير رقم تقرير تقّصي الحقائق بشأن واقعة استند و 

والقرارات التي اُتخذت، إلى جانب إشارات مرجعية، حسب ويشمل التقرير أيضًا بيانات تشغيلية وتحليالت فنية لمختلف التدابير 
 اغو للطيران المدني الدولي والمواثيق القانونية الدولية ذات الصلة بالواقعة.االقتضاء، إلى اتفاقية شيك

تألف من خبراء اإليكاو في مجاالت أمن الطيران يقام بإعداد التقرير فريق خاص وهو فريق التحقيق لتقّصي الحقائق الذي 
 وعمليات الطائرات والمالحة الجوية وقانون الجّو الدولي. 

 

  

 للمحررينمصادر 
 أنشطة اإليكاو في مجال األمن والتسهيالت

 معلومات عن اإليكاو
ي لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجو  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام 

تساعد في إضفاء االتِّساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي

https://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx


فرصًا  أيضاً كما توفِّر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةمالوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 
ة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ِقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع

 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً 
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