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الطيران وأنواع الوقود البديلة بشأن عمل الحلقة 
  تبدأ أعمالها اليوم في مقر االيكاو المستدامة

في مونتريال خبراء أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران من جميع بمقر االيكاو يجتمع اليوم  -١٨/١٠/٢٠١١ ،ونتريالم
أنواع وقود بديلة  النتاج واستخدامنظر في التقدم المحرز على الصعيد العالمي أجزاء العالم في حلقة عمل تمتد ثالثة أيام لل

  .ومناقشة تطورات المستقبل
على المستوى الوقود وتتضمن موضوعات النقاش آخر التطورات المتعلقة بتحقيق التجانس في منهجيات تحليل دورة حياة 

ر القانونية والتنظيمية التي تضمن توافر امدادات من أنواع الوقود العالمي والحصول على التمويل، ومعايير االستدامة، واألط
  .البديلة المستدامة لخدمة الطيران

بأنه يمكن إحراز تقدم في قطاع ن هذا يمثل إشارة قوية أب" صرح السيد ريمون بنجامان األمين العام لاليكاو بهذه المناسبة،و
بعمل جماعي صوب تحقيق هدف مشترك مة للقيامواحد عندما تتوفر الرغبة في اغتنام فرصة قي.  

في خطط  إلدراجهام دور أنواع الوقود البديلة المستدامة كجزء من التدابير المتاحة وسوف تسمح حلقة العمل للدول بأن تقي
يضا وسوف تشكل أ  .العمل الرامية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مما يسمح لها بذلك بإعداد استراتيجياتها الخاصة بها

جزءا من استعدادات االيكاو لمؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة الذي سيعقد في ريو دي جانيرو في شهر يونيو 
  .٢٠+والذي يعرف أيضا باسم مؤتمر ريو – ٢٠١٢

م المتحدة للتنمية وقد صرح السيد شاه زوكانغ وكيل أمين عام األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية وأمين مؤتمر األم
من منظومة األمم المتحدة حول أنواع السياسات التي يمكن أن تعتمدها  إرشاداتبأن الدول ستتطلع للحصول على " المستدامة

لمنظومة األمم المتحدة ينبغي أن يتمثل في القدرة على تقديم  وأضاف أن الهدف النهائي.  للسير في طريق التنمية الخضراء
  ".المثل بإعطاءن منظومة األمم المتحدة ينبغي أن تقود إ" وقال ".قائمة ملموسة من خيارات السياسات التي تساعد جميع البلدان

  
  

  

   

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . المتحدةهي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم ) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمـة الالزمـة ل  وضع القواعد  المنظمة تتولىو .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم
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