
 

 
رحلة بوجود قنبلة وتحويل مسار  بسبب التهديدُيدين بيالروس مجلس اإليكاو 

 2021في عام  "رايان إير"
 للنشر الفوري 

لرحلة في المجال الجوي لبيالروس المتعّلقة با 2021مايو  واقعةنقاشاته يوم أمس بشأن مجلس اإليكاو  تمتخا – 19/7/2022، مونتريـال
4978FR .التابعة لشركة ريان إير، مدينًا أفعال التدخل غير المشروع التي ارتكبتها حكومة بيالروس 

قد المجلس  أن كانبعد ظهرت من مواد ومعلومات جديدة  واقعةال في ئق لإليكاوتقرير تحقيق تقصي الحقافي أحدث المستجدات  واستندت
الذي كان مراقب الحركة الجوية في مينسك من  صوتّية، باإلضافة إلى مقابلة وتسجيالت 2022يناير شهر بشكل أولي في التقرير في نظر 

 لرحلة. ا مسؤواًل عن مراقبة

كان تهديدًا  4978FRالتهديد بوجود قنبلة على الرحلة الجوية أن بلتقّصي الحقائق  النهائية التحقيقوأقّر مجلس اإليكاو بعد نظره في نتائج 
وعّرض سالمة الرحلة للخطر. كما جرى إبالغ طاقم قيادة الرحلة الجوية بالتهديد، بناء على تعليمات من كبار المسؤولين كاذبًا عن عمد 

 الحكوميين في بيالروس.

فعل  المسؤولة عن ارتكابوأعرب مندوب االتحاد الروسي لدى مجلس اإليكاو عن اعتراض دولته الشديد على تحديد بيالروس على أّنها 
 التدخل غير المشروع.

تحليل الشامل الذي أجراه وال على جهوده الدؤوبة التابع لإليكاو أعرب مجلس اإليكاو من جهته عن تقديره لفريق التحقيق لتقّصي الحقائقكما 
بموجب "اتفاقية قمع األفعال  مخالفةشكل و  ما عّرض سالمة الطائرة أثناء الطيران للخطرممعلومات من المعروف أنها زائفة وكّرر إدانته لنقل 

 (.)اتفاقية مونتريـال غير المشروعة الموّجهة ضد سالمة الطيران المدني"

يران المدني بهذه الطريقة يتنافى مع روح اتفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو(، ال سيما بأن استخدام الط أيضاً  ذّكر المجلسو 
 تها ومادتها الرابعة.ديباج

نقل نتائج التقرير إلى كافة الدول األعضاء في اإليكاو لالبالغ عن انتهاكات ب المنظمةمجلس اإليكاو  كّلفوبالنسبة إلى الخطوات المقبلة، 
( وعرض التقرير 7/10/2022 – 27/9/2022بيالروس التفاقية شيكاغو إلى الدورة الحادية واألربعين المقبلة للجمعية العمومية لإليكاو )

 اإللكتروني. اإليكاووعلى وسائل اإلعالم على موقع  الجمهورعلى 

ألمم المتحدة لعام المين األإلى  به لمجلس ذات الصلةكما طلب المجلس من رئيسه أن يبعث بالتقرير عن تحقيق تقّصي الحقائق وقرارات ا
 .اتإجراء ما يلزم منواتخاذ  اللنظر فيه شرييأنطونيو غوتيالسيد 

 

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


 

 مصادر للمحررين
 المادة الرابعة من اتفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو(:
 يتنافى مع أهداف هذه االتفاقية. توافق كل دولة متعاقدة على أال تستخدم الطيران المدني ألي غرض

 معلومات عن اإليكاو
دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق  193منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد 

 المنفعة المتبادلة.
طلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي ، ظل ما تقدمه من دعم، وما تض1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 

عمال في المقرون بالجهد الفني، على تحقيق شبكة فريدة من نوعها، ُيعتدَّ بها وُيعتمد عليها، في التنّقل جّوا، لربط العائالت والثقافات واأل
 القتصادي واالجتماعي، أينما حّطت الطائرات وطارت.جميع أنحاء العالم، حفزًا للنمو المستدام، وتعزيزًا لالزدهار ا

ثر منه ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمُد، أك
الفنية والدبلوماسية، متوخّيًة رسم مستقبل جديد في أي وقت مضى، على ما تقدمه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات 

وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة  .وُمثير للرحالت الدولية
 .حلول فعالة ومستدامةوأصحاب المصلحة من األطراف الفنية، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة 
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