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  نجاح الرحلة الرائدة التي قام بها األمین العام لالیكاو
  باستخدام الوقود الحیوي

، األمین العام لمنظمة الطیران المدني الدولي، في بنجامانالسید ریمون  أقلتهبطت الطائرة التي  ٢٠/٦/٢٠١٢ ،یالمونتر
أنواع  عدد من والتي استخدم فیهاالمترابطة الدولیة ریو دي جانیرو باألمس بعد مجموعة غیر مسبوقة من الرحالت مطار 

    .الوقود البدیل المستدام
الكلمة في مؤتمر صحفي زاخر باإلعالمیین في مطار سانتوس دومون الدولي في مدینة ریو بعد المرحلة  بنجامانالسید  وتناول

لبرازیل، یر التنمیة والصناعة والتجارة الخارجیة في االرابعة واألخیرة من رحلته.  وكان حاضرا معه السید فرناندو بیمونتال، وز 
  نر  بیتانكور، الوزیر المسؤول عن وزارة الطیران المدني في البرازیل.جوالسید وا

وانضم إلى هذه الشخصیات الثالث بهذه المناسبة السید مارسیلو غوارانیس، مدیر هیئة الطیران المدني الوطنیة في البرازیل، 
اللتین اشتركتا في الجزء األخیر من الرحلة، والسید بول ستیل، المدیر التنفیذي لفریق عمل  بوینغول و جي وممثلون عن شركت

  النقل الجوي.
  . "‚مستدامالمستقبل المسار الطیران نحو ‚"إنني فخور بأن أكون راكبا رمزیا على  قائال: بنجامانوعلق السید 

االیكاو، تفاصیل عن هذه المبادرة الرائدة، وسّلطت الضوء على المساهمة  وقدمت السیدة جین هوبي، رئیسة فرع البیئة في
التي و الصناعة  األخرى في القیمة التي قدمتها شركات الطیران وشركات التصنیع والشركات المنتجة للوقود والمطارات وهیئات

  ساعدت في القیام بهذه الرحلة وٕانجاحها.
من  بومباردییهصباح یوم االثنین على متن طائرة  مونتریالإلیوت ترودو في  قد غادر مطار بییر بنجامانوكان السید 

استقّل في وقت الحق من ذلك الیوم طائرة ثم تشغلها شركة طیران بورتر باستخدام خلیط من مادة الكاملین.   ٤٠٠Qطراز
الطهي وّفرته هیئة سكاي  وقود قائم على زیتواستخدمت فیها تشغلها الخطوط الجویة الكندیة  ٣١٩Aایرباص من طراز 

تشغلها الخطوط الجویة المكسیكیة  ٢٠٠- ٧٧٧من طراز  بوینغحیث استقّل طائرة  ،إلى مكسیكو سیتيفي طریقها نیرجي یإ
باستخدام وقود وفرته هیئة المطارات والخدمات الفرعیة باستخدام مادتي الكامیلینا والجاتروفا، فضال عن زیت الطهي المستخدم 

  باولو بالبرازیل. مدینة ساوونقلته إلى 
     من طراز  بوینغفي المرحلة األخیرة من هذه الرحلة األولى من نوعها على متن طائرة  بنجامانوسافر بعد ذلك السید 

ول البرازیلیة باستخدام وقود مشتق من زیت الطهي غیر القابل لألكل وزیت الطهي المستخدم.  جتشغلها شركة  ٨٠٠- ٧٣٧
  .، الوقود المستخدم في هذه المرحلة"هاني ویل"وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة ، UOPشركة ووّفرت 
شركات الطیران ، فإن الذي تستطیع أن تستخدمه وقود الحیوي المستدام الكمیات ضئیلة للغایة من سوى اآلن توجد ال وبینما 

ن تساعدهم في إنتاج كمیات أكبر بطریقة اقتصادیة على المدى القصیر ینبغي أالمساعدة الحكومیة المقدمة إلى المنتجین 
  وباحترام معاییر االستدامة المعترف بها.

والتوسع في إتاحة الحدود والخطوط الفاصلة،  مختلف مع زیادة ترابط العالم الذي نعیش فیه عبر" هعلى أن بنجامانوشدد السید 
وزیادة األمل في البلدان النامیة في العالم، من الضروري أن نخفف  الفرص الجدیدة للتنقل والتجارة والتمكین من تحقیق االزدهار

"إن هذه الرحالت  االبتكارات المختلفة في مجال البیئة".  وأضاف قائال:من خالل من تأثیر النمو الذي نشهده على المناخ 
  یتخذها عالم الطیران اآلن في هذا االتجاه". التي عدیدةالخطوات المن بین  ةلیست سوى خطو 

لتعزیز  ١٩٤٤منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أنشئت في عام 
سالمة ة الالزمة لواألنظموضع القواعد  المنظمة تتولىو   التطور اآلمن والمنظم للطیران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١  المتعاقدة البالغ عددها دولهابین 
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  مالحظات لوسائل اإلعالم
  األمین العام ما یلي: تتي نقلتضم الرحالت الجویة ال

باستعمال وقود مشتق من  ٤٠٠Qبومباردییه  رحلة إلى تورنتو، على المونتریمن  ٤١٤رقم  الرحلةشركة طیران بورتر،  - ١
 كامیلینا،مادة ال

باستعمال وقود مشتق من  ٣١٩Aمن تورنتو إلى مكسیكو سیتي، على ایرباص  ٩٩١، الرحلة رقم الخطوط الجویة الكندیة - ٢
 ،هیئة سكاي إینیرجيتوفره طهي مستعمل،  زیت

، باستعمال ٢٠٠- ٧٧٧باولو، على الطائرة بوینغ  من مكسیكو سیتي إلى ساو ١٤رقم الخطوط الجویة المكسیكیة رحلة  - ٣
 ،المطارات والخدمات الفرعیة هیئة لینا، مقدم منیكامالوفا و ر جاتالمستعمل و  وقود مشتق من زیت طهي

 ٨٠٠- ٧٣٧متن طائرة بوینغ من طراز ، على بریو دي جانیرو مونو سانتوس دمطار ى باولو إل من ساوجول رحلة  - ٤
وهي إحدى شركات مجموعة  ،UOPشركة مقدم من و قابل لألكل وزیت الطهي الغیر  الذرةباستخدام وقود مشتق من زیت 

 هاني ویل.

__________________________________________________________________________  
  :الرحلتان األخریان

، باستعمال وقود ١٩٥امبرایر طائرة  علىمطار سانتوس دومون بریو دي جانیرو لشركة طیران أزول من  اختباریةرحلة  - ١
 ؛Amyrisهیئة مشتق من قصب سكر مستدام، مقدم من 

، باستعمال ٢٠٠- ٧٧٧ بوینغطائرة ریو دي جانیرو الدولي، على  مطار من امستردام إلىKLM لشركة  ٧٠٥رحلة رقم  - ٢
 .هیئة سكاي إینیرجي وفرتهمستعمل الطهي الوقود من زیت 

_____________________________________________________________________________  
  :شركات أخرى من بینهامع ون هذه الرحالت كانت منسقة من خالل التعا وتجدر اإلشارة إلى أن

هیئة  وكوركاس، و، المطارات والخدمات الفرعیة وهیئة ه، ی، وبومباردیخطوط الجویة الكندیةالو ، الخطوط الجویة المكسیكیة
عمل النقل الجوي.  وباإلضافة إلى ذلك، وفریق  ANAC،، ورووانفرا ،یالیروبور دي مونترأ، و UOP شركة و، سكاي إینیرجي

باستخدام الوقود البیولوجي المستدام في  ة جویةتسییر رحلاشتركت في مبرایر او  Azul، وAmyris، فضال عن KLM شركة فإن
  .٢٠١٢یونیو  ١٩

_____________________________________________________________________________  
ویمكن إنزال إعالن الصناعة وغیر ذلك من المعلومات عن الفوائد االجتماعیة واالقتصادیة للطیران من العنوان 

www.aviationbenefitsbeyondborders.org   
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