
 2020به روز رسانی مارس  – PS752پرواز  گرویهدادخوایه  

های مختلف در مورد موضوعات مربوط به تحقیق درباره  ، در حایل که نمایندگان دولت  ادامه دارد همچنان    گرویهدادخوایه  

دن عامالن به عدالت ب ن علل این فاجعه و سپر  کنند.  حث یمسقوط هواپیما از جمله تعیی 

اطالعیه این نشست در   .ای علنن با اعضای خانواده قربانیان تشکیل داد، وکیل شاکیان جلسه 2020مارس  1در تاری    خ 

به    گرویهها درباره دادخوایه  به روزرسانن .های اجتمایع ابالغ شد  قرار گرفت و در رسانه www.flightps752.ca وبسایت

کت کنندگان ارایه و   برای پاسخگونی به سواالتشان فراهم شد. شر
 فرصنی

ن به سواالت اعضای خانواده مارس ، وکیل شاکیان 6در  ن جلسه علنن را برای ارائه اطالعات و پرداخیی ها برگزار کرد.  دومی 

کت کنندگان و پذیرانی از آن  ها به خونی برگزار شد.  جلسه با حضور شر

ن ایران به مارس ، امور جهانن كانادا از تالش 13در تاری    خ  وکیل شاکیان  های مداوم خود برای ارائه بیانیه دعوی علیه متهمی 

 .خپی داد

ش و انتشار ویروس کرونای   15در تاری    خ  مارس ، برای حفظ سالمنی و ایمنن کلیه کاربران دادگاه و کمک به مهار گسپی

ی انتاریو اعالم کرد که فعالیت 19)کووید 2019 های دادگاه را با استثنائات محدود ، تا اطالع ثانوی  (، دیوان عایل دادگسپی

ن دادگاه .رآوردبه حالت تعلیق د  ق درآمدند.  ی در شاش کانادا به حالت تعل های مشابه نپ 

از طریق کنفرانس تلفنن برگزار   گرویهدادخوایه   مارس ، کنفرانس ابتدانی پرونده  17با وجود تعلیق فعالیت های دادگاه ، در  

 ریزی کرد: قاضن مورگان دو طرح پیشنهادی را برنامه .شد

ن   (1  و 2020برای سپتامپی  (LFA) بودجه دعویموافقت نامه تأمی 

 2021تصدیق گوایه طرح پیشنهادی برای فوریه   (2

 : به قرار زیر استموارد دیگری که در کنفرانس پرونده به آن پرداخته شد 

ن ایران وکیل شاکیان اطالعات به روز درباره  تالش  (3 در  های امور جهانن کانادا را برای ارائه بیانیه دعوی علیه متهمی 

غم کووید اختیار دادگاه قرار داد   علپ 
 باعث دلگریم قاضن مورگان شد.  19. صدور گزارش امورجهانن

( ، و گرویه وجود یک دادخوایه   (4  دیگر )فقط علیه متهمان ایرانن

های موقت  ها و پرداختبرای پیش پرداخت   ) خطوط هوانی اوکراین (  UIAهانی که  اینکه آیا رسیدها و اعالم وصول  (5

 اده کرده قابل اجرا خواهد بود.  استف

غم تعطییل دادگاه بخاطر  خرسند هستیم که بحث و گفتگو در سطح دولت در حال انجام است و خوشحالیم که دادگاه علپ 

نشانه ای از قدرت و انعطاف پذیری  سیستم   .ادامه یم دهد گرویه همچنان به برنامه ریزی و استماع دادخوایه     19کووید 

یس به عدالت برای کاربران آن قرار یم دهددادگاه     .کانادا و اهمینی که برای دسپی

 

ام ، ایمن و سالم باشید ،   با احپی

 تام آرنت

اک                                           www.flightps752.ca برای کسب اطالعات بیشپی و به روزرسانن ها به مراجعه بفرمایید. برای لغو اشپی

be Unsubscri    را به آدرسinfo@flightps752.ca    .خواهید  اگر این بروزرسانن به شما ارسال شده است و یم ایمیل کنید

 به
ً
 دریافت کنید ، لطفا

ً
بروید و فرم را   /https://flightps752.ca/inform-form به روزرسانن های آینده را مستقیما

 .تکمیل کنید

mailto:info@flightps752.ca

