
 
 

 

 

 __________________________________________________________________ 
 طيران دولي مستداممن أجل تجديد الشراكة البيئية بين اإليكاو واالتحاد األوروبي 

، وقع كل من اإليكاو واالتحاد األوروبي لجمعية العموميةلالدورة التاسعة والثالثين  انعقادعشية  – 26/9/2016 ،الـمونتري
   لتصدي لتغير المناخ.ا في سبيل شراكتهماجددا فيه إعالن نوايا 

جرى ماليين يورو،  6.5بناء القدرات والمساعدة بتكلفة لمشروع دعم في إطاره وتم  2013في عام  بينهما وقد بدأ التعاون
انبعاثات  خفضخطة عمل بشأن أنشطة إلى اإليكاو قدمت كل دولة بنجاح في أفريقيا والكاريبي. و  مختارةدولة  14تنفيذه في 

حاليا البدء في ويجري من تدابير التخفيف من تلك االنبعاثات، تدبيرًا  218تم تحديد ما مجموعه و ، ثاني أكسيد الكربون
  تنفيذها.

ول المستفيدة، مما أدى إلى لبيئة في مجال الطيران في الدلنظام بإقامة تعلق أحد الدروس الرئيسية المستفادة بالفوائد المرتبطة يو 
    عن الطيران الدولي.الناجم بيانات ثاني أكسيد الكربون  تخصإنشاء آلية قوية للرصد واإلبالغ والتحقق 

إليكاو واالتحاد االمشترك بين المشروع القائم لبناء القدرات، يشدد إعالن النوايا الجديد هذا وبناء على الخبرة المكتسبة من 
  اآلن.الفوائد البيئية المالحظة حتى توسيع نطاق األوروبي على الحاجة إلى 

:"في هذا الوقت الحاسم، يرسل التزام  ، بما يليفانغ ليو ةلمنظمة الطيران المدني الدولي، الدكتور  ةالعام ةاألمينوصرحت 
اعتراف بأن مشاريع المساعدة  وهذا. في المنظمةالدول األعضاء االتحاد األوروبي بمواصلة شراكته مع اإليكاو إشارة قوية إلى 

تتغلغل في األعماق روح التعاون  يجعلذلك  جيدة التنظيم يمكن أن تحقق فوائد بيئية على المدى الطويل وأنالوبناء القدرات 
  خالل الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو".

السيدة فيوليتا بولك، مفوضة االتحاد األوروبي للنقل :"إن االتحاد األوروبي، بتوقيعه إعالن النوايا هذا، يظهر استعداده  وأضافت
روح التعاون المثمر انطالقًا من بناء القدرات، الرامية إلى  اودعم أنشطته اإليكاوفي للوقوف إلى جانب الدول األعضاء 

 .لطيران الدولي"افيما يخص قائمة على آليات السوق تاريخية اعتماد تدابير عالمية  تيسيرًا لمسعىو  والمستمر

 
 

 نـــشرة صحفـيـــــة



 إعالن في مونتلاير اليوم،  ،ومفوضة االتحاد األوروبي للنقل، السيدة فيوليتا بولك ،، الدكتورة فانغ ليولإليكاو وقعت األمينة العامة

 للمحررين معلومات موارد
 معلومات عن اإليكاو

 في الدولي المدني للطيران والمنظم اآلمن التطور لتعزيز 1944 عام في أُنشئت المتحدة، لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت إحدى هي اإليكاو
 األولويات من العديد بين من البيئة، وحماية الطيران وسعة وكفاءة وأمن لسالمة الالزمة واللوائح القواعد وضع المنظمة وتتولى. العالم أنحاء شتى

 .المدني الطيران مجاالت جميع في دولة 191 عددها البالغ األعضاء دولها بين للتعاون محفل بمثابة هي والمنظمة. األخرى
 

 الجمعية العمومية التاسعة والثالثون لإليكاو
 اإليكاو وحماية البيئة

 
 :لالتصال

  فيلبين أنطوني السيد
  االتصاالت قسم رئيس

aphilbin@icao.int   
  + 1( 514) 954-8220: الثابت الهاتف
  +1( 438) 402-8886: المحمول الهاتف
    @icao :تويتر

  
  كالرك - رايالنت وليام السيد
 االتصاالت شؤون موظف

wraillantclark@icao.int  
 + 1( 514) 954-6705: الثابت الهاتف
 + 1( 514) 409-0705: المحمول الهاتف
 @wraillantclark :تويتر

 سـبيل فـي شـراكتمما لتجديـد نوايـا إعـالن اليـوم، مـونتل فـي بولـك، فيوليتـا السـيدة للنقـل، األوروبي االتحاد ومفوضة ليو، فانغ الدكتورة لإليكاو، العامة األمينة وقعت
 المناخ لتغير التصدي
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