
  

 

 PS752 الخطوط الجوية الدولية األوكرانية رحلةبيان بشأن 
 للنشر الفوري

ي ، الذPS752بمناسبة الذكرى السنوّية األولى إلسقاط طائرة رحلة الخطوط الجوّية الدولّية األوكرانية  -8/1/2021 ،مونتريـــــال
زيها ألسر ضحايا امّرًة أخرى عن تعاطفها وتعمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( اإلعراب ، توّد منظ8/1/2020في إيران في  عوق  

 هذا الحادث.

نًا بصرف ل حدثًا مستهج  أبرياء يمث   اباً رك  ة تحمل على متنها إسقاط طائرة مدني ّي حادث طيران حدثًا أليمًا، فإنل أفي حين يشك  
 النظر عن سببه.

قة بالتحقيق في حوادث الطائرات ة على االمتثال لألحكام المتعل  ًا هيئة الطيران المدني اإليرانيولقد حّث مجلس اإليكاو مرارًا وتكرار 
 ة شيكاغو.دة في الملحق الثالث عشر باتفاقيالوار 

تحسين  من الحكومات والقطاع من ن كلدث لتحقيق دقيق في مجال السالمة بحيث يتمك  وهدفنا هو الحرص على إخضاع هذا الح
 دة توافق عليها جميع البلدان المشاركة.ن التقرير النهائي توصيات محدتضمّ ع قة، وتوقّ ة المطب  ة والوقائيجميع اإلجراءات االحترازي

ما المشاركة ناطق الخطرة، والسيالنزاع أو المفوق مناطق  التحليقسالمة  تعيد اإليكاو أيضًا تأكيد التزامها وجهودها لصالح تحسينو 
 األليمة مستقباًل. حداثفي سياق مبادرة "األجواء األكثر أمنًا" التي أطلقتها الحكومة الكندّية، لتفادي تكرار هذا النوع من األ

ة ر اليه في الملحق التاسع باتفاقيلى غرار ما ُأشيع الدول أيضًا على مواصلة توفير الدعم ألسر ضحايا الحوادث، عكما نشج  
 ."سياسة اإليكاو في مجال تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم"وفي  شيكاغو

  

 
 

https://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/DOC9998_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/DOC9998_en.pdf


 مصادر معلومات للمحررين
 بشأن مجلس اإليكاو من المعلومات المزيد 

 الدول األعضاء في اإليكاو

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشالدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص  منظمة الطيران المدني 

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
ما أتاح إقامة شبكة عالمية سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، عد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بمما يسا، اإليكاوخالل 

فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات في أيضًا وتوف ر محافل المنظمة حقيقية. 
الجهات المعنية المعتر ف بها رسميًا في قطاع ممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الحكومات و 

 النقل الجوي.
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