
  

  MH17التحقیق في حادثة الرحلة في أوكرانیا تطلب الحصول على مساعدة االیكاو 
الرسمي في حادثة استجابًة لطلب رسمي من حكومة أوكرانیا للحصول على المساعدة في التحقیق  – ١٨/٧/٢٠١٤، لیامونتر

، ستقوم منظمة الطیران المدني الدولي بإیفاد فریق لمساعدة MH17التابعة للخطوط الجویة المالیزیة في الرحلة  إسقاط الطائرة
  الهیئة الوطنیة األوكرانیة للتحقیق في حوادث ووقائع الطائرات المدنیة.

لملحق الثالث عشر بهذه االتفاقیة والمتعلق بالتحقیق في حوادث ، وااتفاقیة الطیران المدني الدوليمن  ٢٦وبناء على المادة 
. وقوع الحادثة تمثل دولة ألنھا نظراً  MH17الرحلة ووقائع الطائرات، تعتبر أوكرانیا هي التي تتولى رسمیًا التحقیق في حادثة 

رات ویحدد الدول التي یجوز لها وینص الملحق الثالث عشر أیضًا على شروط دولیة شاملة للتحقیق في حوادث ووقائع الطائ
. كما یحدد حقوق الصنعودولة المشغل ودولة التصمیم ودولة  السجلالمشاركة في إجراء التحقیق مثل دولة وقوع الحادثة ودولة 

  هذه الدول والمسؤولیات التي تتحملها.
اإلصابات الجسیمة التي تكبدها رعایاها مثًال،  أما الدولة التي لدیها اهتمام خاص بالحادثة، نظرًا لوجود عدد من الوفیات أو

فیحق لها أیضًا أن تعّین خبیرًا في التحقیق، ولدیها الحق في زیارة مكان وقوع الحادثة، ویمكنها االطالع على المعلومات عن 
تحصل على نسخة من الوقائع ذات الصلة بها التي تسمح الدولة التي تقود عملیة التحقیق بأن یّطلع علیها عامة الناس، وأن 

  التقریر النهائي للتحقیق في الحادثة.

رئیس مجلس االیكاو، قائًال: "إن االیكاو ُتدین بشدة استخدام األسلحة ضد الطیران الدكتور أولومویا بینارد ألیو، وقد عّلق 
أمر یتنافى  MH17رحلة المدني الدولي". ومضى یقول: "إن هذا العمل المأساوي ضد الركاب المدنیین والطاقم على متن ال

تمامًا مع مبادئ اتفاقیة الطیران المدني. وسیجري إیفاد خبراء من اإلیكاو للبدء في مساعدة موظفي الهیئة الوطنیة األوكرانیة 
  للتحقیق في حوادث ووقائع الطائرات المدنیة وُیسعدنا في هذا السیاق أن نتمكن من تقدیم الدعم في هذه الجهود".
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_____________________________________________________________________________  
لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
م.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العال

  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 
_____________________________________________________________________________ 

  لالتصال :

communications@icao.int 
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