
 
 

 اإليكاو وكيبيك تعقدان اتفاقًا جديدًا بشأن الترتيبات الدبلوماسية
 للنشر الفوري

يتناول الحقوق واالمتيازات الممنوحة  ٢٦/٦/٢٠١٨في  اً جديد ًا رسمياً اإليكاو وحكومة مقاطعة كيبيك اتفاق أبرمت -٢/٨/٢٠١٨مونتريـــــال 
من يأتون سنويًا لزيارة مقر المنظمة التابعة لألمم المتحدة في مونتريـال أو أعضاء الوفود الوطنية مآلالف الدبلوماسيين األجانب، سواء 

 المقيمة بها.

يو، ووزيرة مقاطعة كيبيك للعالقات الدولية وشؤون اللغة كل من األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ل الجديدة مذكرة التفاهم عوقّ وقد 
العديد من و  رئيس مجلس اإليكاو اإليكاو. وحضر مراسم توقيع االتفاقمقر في  ُنظم خاص احتفالفي  ،الفرنسية، السيدة كريستين سان بيير

وهما السيد  ،مسؤولين اثنين شاركا في المفاوضات الرئيسية بشأن االتفاق باإلضافة إلى ،مجلس، ومن بينهم ممثل كنداالممثلي الدول في 
قات الخارجية والشؤون لمكافحة تغير المناخ، والسيد بينوا فيراغين، كبير مسؤولي العال كيبيك إيريك تيرو، مساعد نائب وزير مقاطعة

 باإليكاو.  القانونية

: "تعرب منظمتنا والدول األعضاء بها والفئات المختلفة من الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين األمينة العامة الدكتورة ليو قائلةً صّرحت وقد 
نحتمونا إياها بموجب هذا كيبيك عن عميق امتنانهم للحصانات واالمتيازات األخرى التي م المقيمين في مقاطعةالرفيعي المستوى 

 الجديد.  االتفاق

تقبل حافل لقادة القطاع العام، رغم كونه مستقبًال يتطلب من جانبنا الكثير، فإن اإليكاو وأسرتها الدولية وبينما نخطو معًا إلى األمام نحو مس
وضيوفها وزوارها يتطلعون إلى الشراكات المثمرة والنجاح المتواصل الذي سيتسنى لنا بناؤه بفضل هذه المذكرة الجديدة للتفاهم التي المرموقة 

 وقعناها مع حكومة كيبيك."

ر وأضافت معالي الوزيرة سان بيير بقولها: "إن اإليكاو هي أكبر منظمة دولية في مقاطعة كيبيك. كما أنها أخذت في النمو والتطور على مدا
وجود اإليكاو في مونتريـال في اجتذاب  وقد أسهمسنة، بالتوازي مع مدينة مونتريـال التي صارت بمثابة البيئة الطبيعية لها.  ٧٠أكثر من 

أكثر من و شركة  ٢٠٠ك. فمن خالل نحو يبيكثير من المنظمات الدولية والشركات العاملة في القطاع إلى هذه المدينة الكبرى بمقاطعة كال
الفضاء الجوي قطاع المستوى، تساهم اإليكاو في إحياء وتنشيط العالمية ألف من العاملين ذوي القيمة المضافة العالية والمراكز البحثية  ٤٠

إبرام هذا االتفاق الجديد مع اإليكاو إضافة إلى الجهود المتعددة التي تبذلها حكومة كيبيك الجتذاب المنظمات  ويشّكلوٕانعاش اقتصاد كيبيك. 
 الدولية واالحتفاظ بها على أراضيها."  

مستمر الذي لطالما قدمته مقاطعة كيبيك في تيسير الجهود الدعم ال وقد أسهم. ١٩٤٦وتتخذ اإليكاو من مدينة مونتريـال مقرًا لها منذ عام 
دولًة، على نحو يتسم بالسالمة واألمن  ١٩٢المنظمة لتعزيز تطوير الطيران المدني الدولي لدى الدول األعضاء باإليكاو، وعددها تبذلها التي 

  واالستدامة.
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 سنوياً  يأتون نمم سواء ،األجانب الدبلوماسيين آلالف الممنوحة واالمتيازات الحقوق يتناول اليوم اً جديد ًا رسمياً اتفاق كيبيك مقاطعة وحكومة اإليكاو أبرمت
 الدكتورة لإليكاو، العامة األمينة من كل التفاهم مذكرة وقعوقد  .بها المقيمة الوطنية الوفود أعضاء أو مونتريـال في المتحدة لألمم التابعة المنظمة مقر لزيارة
 في ُأقيم خاص احتفال في(على اليمين)  بيير سان كريستين السيدة كيبيك، مقاطعةل الفرنسية لغةال وشؤون الدولية العالقات ووزيرة ،(على اليسار) ليو فانغ

 .اإليكاو

 

 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

  تعمل اإليكاو كيف
  اإليكاو وتنمية قطاع الطيران

  دعوة لزيارة اإليكاو

 لالتصال:

 فيلبينأنطوني 
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 
 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 

 ICAO@ تويتر:

 وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 @wraillantclarkتويتر: 

 /linkedin.com/in/raillantclark :لينكد إين

https://www.icao.int/about-icao/Pages/AR/how-it-works_AR.aspx
https://www.icao.int/about-icao/Pages/AR/how-it-works_AR.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/AR/default_AR.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/AR/default_AR.aspx
https://www.icao.int/about-icao/ICAOMuseum/Pages/AR/default_AR.aspx
https://www.icao.int/about-icao/ICAOMuseum/Pages/AR/default_AR.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/


- 3 - 

 


