
 

 
ي الحقائق عن رحلة   4978رقم  "رايان إير"                                                 مجلس اإليكاو يناقش تقريرا  لتقص 

 للنشر الفوري 

إطار في عقد مجلس اإليكاو اليوم جلسته األولي  – كاير بتوقيت شرق أم 20:50 الساعة آخر تحديث، 31/1/2022، مونتريـال
ي الحقائق الذي أ جري 225 الدورة األحداث بشأن                                                                                                 ، حيث ناقشت الدول األعضاء في المجلس تقرير األمانة العامة لإليكاو عن تحقيق تقص 

 . 23/5/2021يوم  4978رقم  (Ryanair) "رايان إير"تحويل مسار رحلة التي أحاطت ب

المداوالت، وهي ب    ا  خاص    ا  اهتمام لديها                                                                           النقاشات أيضا  مندوبون رسميون عن الدول غير األعضاء في المجلس التي اعت بر أنوشارك في 
                                                    تحديدا  جمهورية بيالروس وليتوانيا وبولندا وإيرلندا. 

ي الحقائق  هيو  تضمنت نقاشات الدول إحدى النقاط التي كان ثمة إجماع في اآلراء عليها                                                     إعراب المجلس عن تقديره لفريق التحقيق لتقص 
ه.لتحليل الشامل والوافي الذي اضطلع بهلإليكاو على االتابع                                     ، والتقرير عالي الجودة الذي أعد 

في األدلة التي كانت متاحة وقت إجراء التحقيق  تناقضاتمتها بيالروس وال                            فجوات في المعلومات التي قد  وجود عن قلقه إزاء المجلس وأعرب 
 4978                                                                                              الحيوية في محاولة وضع تصور واقعي لألحداث، مشددة  على أن التهديد بوجود قنبلة على متن الرحلة رقم الجوانب بخصوص بعض 

.وقد                          كان تهديدا  كاذبا  عمدا                                                            تسبب في تعريض سالمة الطائرة للخطر أثناء تحليقها في الجو 

، وفي هذا السياق أدان ل"يامونتراتفاقية "                                        ض سالمة أي طائرة للخطر يشكل جريمة  بموجب     عر                                المجلس بأن بث  معلومات كاذبة ير      وذك  
 المجلس مثل هذه الممارسات وبشدة.

فت حديثا  بخصوص أحداث رحلة رايان رقم  التحقيق والخط الزمني لها، طلب المجلس من فريق  4978                                                                    وفي ضوء بعض المعلومات التي تكش 
ل إلى الحقائق الغائبة، بما في ذلك أي حقائق ترتبط بالتحقيقات الجنائية والتحقيقات األخر  ى                                                                                                                             التابع لإليكاو مواصلة أعماله بقصد التوص 

 الجارية في هذا الشأن، وإبالغ المجلس بأي نتائج يتوصل إليها الفريق. 

لمعنية األخرى إلى مواصلة التعاون مع التحقيق الذي تجريه اإليكاو، كما عالوة على ذلك، دعا المجلس جميع الدول األعضاء والجهات ا
ي الحقائق إلى األمين العام لألمم المتحدة. عن طلب من رئيس المجلس أن يبعث في نهاية المطاف بالتقرير النهائي                                                     تحقيق تقص 

 



 

 مصادر للمحررين

 مجلس اإليكاو

 الدول اإلضافية المتعاقدة في اإليكاو والتي شاركت في جلسة اليوم االفتراضية:
والبرتغال وصربيا وسلوفينيا وبولندا ألبانيا وبلجيكا وبيالروس والدانمرك وهنغاريا وأيسلندا وإيرلندا والتفيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية والنرويج 

 والسويد وأوكرانيا.

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

                                    تساعد في إضفاء االت  ساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي
      فرصا         أيضا                          كما توف  ر محافل اإليكاو  .ة عالمية فعليةما أتاح إقامة شبكم                                                                 الوطنية المتعل  قة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 

ة                                                                                                                             للمشورة والمناصرة ليتم  تشاطرها مع صن اع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع
 .                                                                         للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعني ة بالنقل الجوي المعترف بها رسميا  
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