
 

 تنفيذ بعثة مساعدة أوكرانيااليكاو للتحقيق في الحوادث يبدأ فريق ا

أوكرانيا في فترة نهاية  إلىن لمنظمة الطيران المدني الدولي و وصل خبراء التحقيق في الحوادث التابع – ٢١/٧/٢٠١٤مونتريـال، 
في  الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية في حادث تحطم ساعدة نظرائهم األوكرانيين في إجراء تحقيق رسميماألسبوع، وذلك ل

 .MH17الرحلة 

الطيران المدني الدولي اتفاقية وأرسلت االيكاو خبراءها إلى أوكرانيا لتوفير اإلرشادات بشأن جوانب التحقيق التي تنص عليها 
صي للمساعدة في تقّ و  ،في هذه الظروف والمنطبقة(التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات)، االتفاقية تلك والملحق الثالث عشر ب

، في أدى يالذالمأساوي أسباب وقوع الحادث  تحديدحيث أن التحقيق يهدف إلى  دراسة وافية، األدلةالحقائق وضمان دراسة جميع 
 .شخصاً  ٢٩٨ووفاة الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم الطائرة  تحطمإلى  األسبوع الماضي، أواخر

ن لاليكاو إلى أوكرانيا و التابع في الحوادث قائال: "ذهب خبراء التحقيق ،رئيس مجلس االيكاو ،وعلّق الدكتور أولومويا بينارد أليو
أليو وأردف الدكتور  .لطائرات المدنية"األوكرانية للتحقيق في حوادث ووقائع اتقدمت به الهيئة الوطنية الذي تلبية لطلب المساعدة 

 ورفعتحديد أسباب الحادث  هي تهدف إلىو  ،التحقيقات المنصوص عليها في الملحق الثالث عشرب ة الخبراءمهم كمًال: "تتصلمّ 
سيما فيما يتعلق ، مضنية عملية وحيث أن هذه العملية. وقوع الحوادث في المستقبل تفاديالتوصيات التي من شأنها أن تساهم في 

المحققين تعاون جميع األطراف المعنية مع فريق فأننا نثمن أيما تثمين  البيانات، كل األدلة واالطالع على كافة بالتعرف على
 الدولي."

تقدم فتلبية احتياجات أسر الضحايا ل تهب مسرعةً  نجميع الدول األعضاء في االيكاو المعنية بالحادث أ أيضا ع الرئيس أليووشجّ 
في هذا  مؤخراً االيكاو  هاالتي اعتمدت العامة سياسةال اتإرشادتنص عليه  الذيلها ما يلزم من خدمات ومعلومات، على النحو 

 المجال.
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للطيران لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام 
ئة، وذلك ضمن العديد من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البي

 .لطيران المدنيدولة في جميع مجاالت ا ١٩١األولويات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها 
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