
 

 
د على الدور الحيوي لقطاع األمين العام لألمم المتحدة يشدّ 

 التنمية المستدامة وتغير المناخ مجال الطيران في

، زيارة خاصة إلى المقر الرئيسي مونالسيد بان كي األمين العام لألمم المتحدة، اليوم أجرى  – ١٢/٢/٢٠١٦، ليامونتر
لوكالة المعنية بشؤون الطيران والتابعة لألمم المتحدة ه التهنئة ل، حيث وجّ في مونتريـال )ولي (اإليكاولمنظمة الطيران المدني الد

 ران المدني.الطيفي مجال على دورها المحوري في المساعدة على وضع القواعد القياسية والسياسات العالمية 

انبعاثات  فضتحقيق تقدم ملموس في خ نحوالعمل دفة باإليكاو ودولها األعضاء على توجيه  مونوأشاد السيد بان كي 
الذي يوفره الدولي على دورهم في إذكاء الوعي العالمي بأهمية الترابط  وكبار المسؤولين فيهاالطيران، وأشاد بموظفي اإليكاو 

 االقتصادي.تدامة على المستويين االجتماعي و نمية المستحقيق التلالنقل الدولي 

: "إنني أشيد بالصالت القوية قائالً  دولة عضواً  ٣٦في كلمته أمام مجلس اإليكاو الذي يتكون من  مونوقد صرح السيد بان كي 
"عدم ترك  المعنونة محملتكالسبعة عشر." وأضاف: "إن بين األهداف االستراتيجية الخمسة لإليكاو وأهداف التنمية المستدامة 

قطاع نقل خدمات أي بلد وراء الركب" تساعد على خفض حاالت عدم المساواة إذا إنها تضمن لكل البلدان فرصة االنتفاع ب
 البيئة في ذات الوقت."ويراعي جوي يتسم بالسالمة والموثوقية 

ن اإليكاو أن لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بعد أيام قليلة من إعالأثناء زيارته  مونوتأتي مالحظات السيد بان كي 
اإليكاو  أمن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطائرات. وهنُتحد التابعة لها قد أوصت باعتماد قاعدة قياسية جديدة 

في مجال البيئة العاجل أبرز أن هناك حاجة واضحة للعمل كما  ،نجاز وأشار إلى دورها القيادي في قطاع الطيرانهذا اإلعلى 
 إليكاو ودولها األعضاء.من جانب ا

." وأضاف قائًال:" تاالنبعاثاخفض في  ملموسو إليكاو لتحقيق تقدم جوهري انظار العالم نحو شركات الطيران و وقال: "تتوجه أ
الوقود األحفوري. ويتعين على شركات  البديلة والمستدامة التي يمكن أن تحل محللطاقة اونحتاج إلى المزيد من مصادر 

ة أعلى في استخدام الطاقة. ويجب أيضًا أن تكون مباني ءق كفايتحقالقادرة على الطيران أن تتوسع في استخدامها للتكنولوجيا 
الطريق الذي و اإليكالنا وتبّين في مجال النقل قادرة على تحقيق االستدامة وأن تكون مراعية للمناخ.  المطارات والبنى األساسية

 ."جميعاً  ينبغي أن نسلكه
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الصالت القوية بين أهداف اإليكاو االستراتيجية الخمسة وأهداف التنمية المستدامة على أيضًا الضوء  مونالسيد بان كي وسّلط 

 ما يخصالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فيعلى و  للنساءالتي توفرها اإليكاو الدراسية وشدد على المنح  ،السبعة عشر
الصحة على المستوى العالمي، فضًال عن مساهمتها في مجال األنشطة المرتبطة بزيكا وغير ذلك من مرض مرض اإليبوال و 

وتحديث وثائق السفر  ،MH17عملية التحقيق في حادث تحطم طائرة الرحلة في مؤخرًا  هااألمن من خالل المساعدة التي قدمت
 والهوية.

ألمين العام لألمم المتحدة على أن اإليكاو "تقدر لخالل تقديمه فقد شدد رئيس مجلس اإليكاو،  أليو، دبينار  الدكتور أولوموياأما 
تحديث منظومة الطيران وتقليل ب على السيد بان كي مون لتشجيع االلتزامن أعمالنا آخر المعلومات علعرض الفرصة المتاحة 

في لقطاعنا النمو المتوقع  لضمان عنصر االستدامة مع ضروريةاألمور هذه تأثير الطيران على البيئة قدر اإلمكان. وستكون 
اليوم، خاصة وأنها تأتي في أعقاب مؤتمر األطراف الحادي  مونزيارة السيد بان كي وتجدر اإلشارة إلى أن المستقبل. 
مزيدًا من الزخم للتقدم البيئي الكبير تعطي  لتغير المناخ في باريس والذي القى نجاحًا كبيرًا للغاية، اإلطارية لالتفاقيةوالعشرين 

 الذي يتحقق اآلن من خالل اإليكاو."

، شرعت األمم المتحدة في جهود مونوصرحت الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لإليكاو، قائلًة: "تحت قيادة السيد بان كي 
ا قال، هناك أرضية مشتركة بين ." وأضافت: "وكمالمنظمة كبيرة لمعالجة عدد من أكبر التحديات وأكثرها طموحًا في تاريخ

القضاء على الفقر شخصية مثل التنمية المستدامة و واألمور التي يلتزم بها بصفة ف الطيران المدني الخاصة باإليكاو أهدا
بيد مع زمالئنا في لكي نؤكد من جديد التزامنا بالعمل يدًا لإليكاو فرصة لنا  مونن المرأة. وكانت زيارة السيد بان كي يوتمك

 وأهداف التنمية المستدامة التاريخية التي تندرج تحتها." ٢٠٣٠أسرة األمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف خطة عام 

تح تفاكلمة أيضًا أمام موظفي اإليكاو، وانتهت الزيارة بزيارة وجيزة لمتحف اإليكاو الذي  مونوألقى األمين العام السيد بان كي 
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  مداخالت في قاعة المجلسال : معلومات للمحررين
 في قاعة الجمعية العموميةأمام الموظفين مة الُملقاة لكلا   
 مونصفحة الشخصية للسيد بان كي ال   

 كبتطوير الطيران في اإليكاو ومبادرات حملة عدم ترك أي بلد وراء الر    
 اإليكاو وأهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة   
 ثالثون لإليكاو التي تنعقد مرة كل ثالث سنواتالسعة و االجمعية العمومية الت   
 

 
 tcommunications@icao.in:   للمزيد من المعلومات ُيرجى االتصال بالعنوان التالي

https://youtu.be/WJgSmbOYi6k
https://youtu.be/Y7vCsAwliMQ
http://www.un.org/sg/index.asp
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
http://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

