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  یحلق عالیاً  في مجال المناخ لقطاع الطیران العمل التعاوني

مؤتمر قمة "م قطاع الطیران الیوم إلى مجموعات أخرى من أوساط األعمال والحكومات في ضان – ٢٣/٠٩/٢٠١٤، نیویورك
بین منظمة الطیران المدني الدولي، وهي إحدى  العمل في مجال المناخلتزام باالالن عن من أجل اإلع "لمناخلاألمم المتحدة 

. وتوسع هذه الشراكة (ATAG) الجويالوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة، وصناعة الطیران التي تمثلها مجموعة عمل النقل 
على جمیع مستویات قطاع النقل الجوي سعیًا إلى خفض االنبعاثات الناجمة عن هذه الصناعة العالمیة األعمال الجاریة 

  المهمة.
  ما یزید على  النقل الجوي یربط العالم. وٕانه محرك حیوي للنمو االقتصادي العالمي إذ یوفر: "إن اإلعالنویأتي في نص 

في العالم من مزایا المناطق ع ولتستفید جمی الناتج المحلي اإلجمالي. فيتریلیون دوالر  ٢,٤ یسهم بنحوو  وظیفةملیون  ٥٨
التي تشملها هذه الشراكة  مجاالتاللتزم القطاع باتباع مسار نمو مستدام یشمل كافة ، یالتي یقدمها النقل الجوي السریع بطالر 

  .القطاع التجاري والحكومات بین

"إن الحكومات، من خالل االیكاو، تعمل بعزم  قائالً  ،نارد ألیوأولومویا بی الدكتوروأعلن رئیس مجلس منظمة الطیران المدني الدولي، 
 النطاقالواسعة  مع الصناعة من أجل تخفیف االنبعاثات الناجمة عن قطاع الطیران ومساعدة البشریة على بلوغ األهداف وتتعاون

 كفاءةتحسین  لمواصلة استباقیة وملموسة ابیرتدل العمل التعاوني، یتخذ قطاعنا ومن خال والبالغة الصعوبة التي تتبدى أمامنا اآلن.
بما ، ٢٠٢٠القطاع اعتبارًا من عام  الناجمة عنكسید الكربون ثاني أل الصافیة نبعاثاتااللوقود وتثبیت لقطاع النقل الجوي  استخدام

الجمع بین المواطنین  في لمضي قدماً االسماح في الوقت نفسه للنقل الجوي بو یتفق مع سجلنا الحافل تاریخیًا في هذا الصدد 
  ".اتطائر الهار حیثما تحلق د، وتعزیز السالم واالز والمجتمعات واألعمال التجاریة

على كافة الجاریة  ةالتعاونیاألعمال وقال السید مایكل جیل، المدیر التنفیذي لمجموعة عمل النقل الجوي، "إن إعالن الیوم یستند إلى 
شركاء الومع  بعضها مع بعضالصناعة تعمل الجهات في جمیع أن مستویات قطاع الطیران التجاري. ومن المثیر لإلعجاب رؤیة 

وقطاع خرى من أجل تنفیذ اإلجراءات المناخیة التي التزمنا بها كصناعة. األقطاعات الحكومات و الفي مجال البحث و اآلخرین 
االستمرار  ونحن نعتقد أنه بإمكاننا في العالم، یدعم االقتصادات ویشجع السیاحة ویتیح التبادل الثقافي العالمي. إیجابیةالطیران قوة 

  التصدي أیضًا لآلثار المناخیة التي نخلفها". اآلن ذاتهفي و  تقدیم هذه المزایا إلى العالم في
المجلس التنسیقي الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة و واشترك في التوقیع على هذا االتفاق كل من المجلس 

صناعة عناصر مختلف  هذه المنظمات تمثلحیث  – المجلس الدولي لطیران األعمالالدولي لرابطات صناعات الجو والفضاء و 
  النقل الجوي الدولي.

توقع أن یرتفع مع الكربون العالمیة، وهو رقم یُ  أكسیدفي المائة من انبعاثات ثاني  ٢وفي الوقت الراهن، تولد عملیات الطیران حوالي 
 مجال المناخ فيعمل الإلى القطاعات بحاجة جمیع  ًا منهمیسلتتزاید عدد المسافرین عبر الجو، وال سیما في االقتصادات الناشئة. و 

لخفض االنبعاثات. وتعمل حالیًا الحكومات والصناعة والمجتمع المدني  اً وقوی اً طموح مساراً قطاع الطیران  یتبععلى المدى الطویل، 
الكربون الناجمة  أكسیدساهم في تثبیت االنبعاثات الصافیة لثاني تالسوق العالمیة  آلیات على ةبیر قائمافي االیكاو من أجل وضع تد
الكربون الناجمة  أكسید. كما تعهدت منظمات صناعة الطیران بخفض االنبعاثات الصافیة لثاني ٢٠٢٠عن القطاع اعتبارًا من عام 

  .٢٠٠٥إلى نصف المستوى الذي كانت علیه في عام  ٢٠٥٠بحلول عام عن النقل الجوي 
  

  -   المزید  - 
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الرؤیة كشریك لها االیكاو و وبوضع هذه األهداف موضع التنفیذ، یشیر البیان إلى المجاالت التي ینبغي أن تحقق فیها الصناعة 

 تتكنولوجیاالنشر ة ومواصل ؛أنواع الوقود البدیلة المستدامة للطیران عملیة إعداد دعم: هيمستدام و الدولي الطیران اللقطاع نهائیة ال
شركاء الوالعمل مع  دارة حركة النقل الجوي العالمي؛وتسریع تحویل أداء إ ؛تشغیلیةالتحسینات الوٕادخال طائرات على متن الجدیدة ال

 ةبیر قائماتد وتنفیذ لتصمیم شركاءالوالعمل مع لطائرات الجدیدة؛ با ةخاصكربون ال أكسیدلثاني  ةعالمیقواعد قیاسیة وضع من أجل 
جهود لبناء قدرات الدول األعضاء في جمیع  للتقدم في جنبًا إلى جنب العملو  الطیران الدولي؛فائدة قطاع یة لالسوق العالمآلیات على 

  أنحاء العالم.
  

-انتهى-  

 االتصال بالجهات التالیة:للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى 

 icao@ تویتر، aphilbin@icao.int ،8220-+1 (514) 954، ، منظمة الطیران المدني الدوليالسید أنثوني فیلبین •
@enviroaero  / تویتر، doddh@atag.org ،+41 79 429 8710 مجموعة عمل النقل الجوي،هالدین دود، السید  •

@ATAG_Aviation 

  مالحظات

 ).الرابطالطیران ( قطاعل شكل بیان عملفي  للمناخإعالن الیوم في مؤتمر قمة األمم المتحدة  صدر •
الصناعة على صعید  المزید من المعلومات عن الجهود المبذولة) الرابط( والملحق) الرابط(تقدم الوثائق اإلضافیة وخطة العمل  •

 واالیكاو.
). الرابطلمؤتمر قمة األمم المتحدة المعني بالمناخ ( اإللكترونيالموقع  الطیران على قطاعبخاصة  إلكترونیة أنشئت صفحة  •

 .www.aviationbenefits.org للصناعةاإللكتروني انظر الموقع 
لتعزیز  ١٩٤٤منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام  •

وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة التطور اآلمن والمنظم للطیران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. 
الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن العدید من األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها 

 . www.icao.int دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١المتعاقدة البالغ عددها 
ز یحففي ت اوتكمن مهمتهصناعة الطیران الجوي  جمیع فروع شركات منو  منظماتیضم مجموعة عمل النقل الجوي هي ائتالف  •

 (Airbus) وٕایرباص (ACI) المجلس الدولي للمطارات للمجموعةالمؤسسون األعضاء یضم و  التنمیة المستدامة لقطاع النقل الجوي.
 امبرایرو CFM و (CANSO) منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیةو  (Bombardier) بومباردییهو  (Boeing) وبوینغ ATRو

(Embraer) ویل إیروسبیس وهاني (Honeywell Aerospace) وجنرال إلكتریك (GE) الدولي واتحاد النقل الجويIATA) (  برات و
   Safran(.www.atag.org( سفرانو  )Royce-Rolls( رولز رویسو  )Pratt & Whitney( آند ویتني
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