
 

  

  األول من ندوة البیئة الیوم عمال فياأل جدولالمقبلة  لشراكاتوا الطائرات إعادة تدویرتتصدر مسألتا 
   )E-GAP(االنبعاثات  لخفض الطیران مجال في شراكات العالمیةإطار الاإلیكاو في  التي تنظمها

 الشراكاتندوة تنظم في إطار  ولأبنجاح  الیوم (اإلیكاو) الدولي المدني الطیران منظمةاستهلت  – ١٦/٩/٢٠١٥ال، ـمونتری
 موضوع حول وتمحور الحدث. الـمونتری يها الرئیسي فمقر  في ،)E-GAP( االنبعاثات لخفض الطیران مجال في العالمیة

ات مجموعالمن و  یكاواإل في األعضاء الدول من واسعة مجموعة من اً مشارك ٢٥٠ نحو وجمع ،"البیئي العمل مضاعفة"
  .الدولیة والمنظمات المناخب المعنیة
 غیار قطع من متمثلة في قطع مصنوعة هبة تقدیم یومین الذي یدوم الحدث هذا األول من یومال في البارزة التطورات وشملت
رابطة إعادة تدویر قطع  مع مناقشات وأجریت بومباردییه،شركة  االیكاو في تمثله محلي اتحاد تدویرها إعادةالتي قام ب الطائرات
 حمایة لجنة خالل من لطائراتل العمر االفتراضي أفضل الممارسات الخاصة بنهایة في المضي قدماً بشأن  (AFRA) الطائرات
 العالم مستوى على الفعلیة الخدمة من ُتسحبالطائرات  مئات إلى أن ونظراً . لالیكاو) التابعة CAEP( الطیران مجال في البیئة
 االعتبارات من مراعاة المصنعینتمكُّن  كیفیةلو  التدویر إعادة لشواغل االهتمام من مزید إیالء اآلن یجري عام، كل في

  .المستقبل في لطائراتا تصمیم مرحلة خالل بهذه المسألة المتصلة
 الطیران قطاع نجاح السبیل إلى هي واالبتكار والشراكات التعاون، على أن "لیو فانغ ةالدكتور  لإلیكاو، ةالعام ةاألمین وشددت
منصوص علیها من تحقیق أهداف التنمیة المستدامة السبعة عشر ال المطاف نهایةالتمكُّن في و  البیئة، ه علىآثار  من الحد في

 األعضاء الدول" وأضافت أن ".المقبل سبوعفي األ ستعتمد التيو  ٢٠١٥في خطة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة لما بعد عام 
 تثبیتو  ،سنویاً  المائة في اثنین بنسبة الوقود كفاءة تحسینیتمثل في  طموح هدف عالمي على بالفعل قد اتفقت یكاواإل في

 الجدد شركاءبإسهام ال كثیراً نرحب و  ،٢٠٢٠ عام مستویات عند الطیران قطاع نطاق على )CO2( الكربون أكسید ثاني انبعاثات
  ".بیئیاً  المستدام الطیران تحقیق إلى الرامیة جهودنافي  الجدیدة واألفكار

 دیاس، سوزا دي فیریرا برولیو الدكتور الرئیسیین المتحدثین قائمة شملت لیو، السیدة لإلیكاو، ةالعام ةاألمین إلى باإلضافةو 
 االیكاو مجلس رئیس غونزالیس، كوبیه وروبرتو ،(CBD) البیولوجي بالتنوع المتعلقة المتحدة األمم التفاقیة التنفیذي األمین
  الدائم لإلیكاو. الحسنة النوایا سفیرو  السابق

 الشراكات نطاق توسیع إلى )E-GAP( االنبعاثات لخفض الطیران مجال في العالمیة الشراكاتفي إطار  عقودةوتسعى الندوة الم
 تكنولوجیاال برامج مجاالت في رتقبوالم الحالي العملب االضطالع أجل من البیئي والنشاط الطیران مجاالت جمیع في والتعاون

 للبیئة، األكثر مراعاةً  طائراتالوعملیات  الجویة لمالحةلالقادم  والجیل ،الطائرات تدویر وٕاعادة ،الطائراتوالبحوث الخاصة ب
  .الكربون وأسواق ،البیئیة أنشطة الطیران وتمویل المتجددة، والطاقة المستدامة البدیلة الوقود وأنواع

 المتحدة األمم تفاقیةال )COP21( الحادي والعشرین األطراف مؤتمر في الحدث لهذا الرئیسیة النتائج عرض وسیجري أیضاً 
  .العام هذا من دیسمبر في )UNFCCC( المناخ تغیربشأن  اإلطاریة
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  :موارد للمحررین
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