
 

 
 (AFRA)ورابطة إعادة تدوير قطع الطائرات  يااوتعزيز التعاون بين اإل

دارة دورة حياتها  في مجال إعادة تدوير الطائرات وا 

( ورابطة إعودة تدوير قطع ياووالطيران المدني الدولي )اإلأعلنت منظمة  – 28/6/2016، والس فيغاس مونتريـال
عودة تدوير الطوئرات رفي  إبرامرفرا( عن األالطوئرات ) مذارة تفوهم جديدة تهدف إلى توطيد التعوون بينهمو رفي مجول تفايك وا 

 نهوية دورة حيوتهو.

ن  و  ضفوء االتسوق عليهو على الصعيد الدولي، بمو رفي تشجيع أرفضل الممورسوت رفي إدارة معولجة الطوئرات رفي نهوية دورة  ا  حيوتهو وا 
عودة تدوير  الموادإعودة استخدام  المستوى األمثل من ذلك التوصل إلى واألرفرا  ياوودعم اإلي من شأنه أن بصورة تتسم بولسالمة، هووا 

 .بوالستدامة والسالمة والمسؤولية  البيئية زرفي بلوغ هدرفهمو المشترك رفي تسهيل تفايك الطوئرات المسحوبة من الخدمة بطرق تمتو

نورد أليو، إلى أن  "توقيت مذارة التفوهم هذه مهم بولنظر إلى التنومي الابير المتوق ع رفي يا بيو ، د. أولومويياوووقد أشور رئيس مجلس اإل
". 2030بحلول  الخدمةمن  حوليو   تعملطوئرة  18.000سحب  ُيتوق عالسنوات القودمة، حيث  خاللوتيرة إعودة تجديد األسوطيل 

 ستشا لمو يشير إلى أن  زيودة الترايز على دورة حيوة الطوئرة برمتهو ، طوئرة سنويو   600إلى  400تفايك  وأضوف: "ويتم حوليو  
 مسوهمة مهمة رفي استدامة تصنيع الطوئرات وقطوعنو اال".

ى أن  "تحسين طريقة إعودة تدوير قطوع الطيران للطوئرات رفي نهوية ، إليون رفون هيردن-ديركرئيس مجلس األرفرا،  ومن جهته، أشور
أصحوب مصلحة ل األرفرا دورة حيوتهو على الصعيد العولمي يقتضي شرااوت قوية بين جميع أصحوب المصلحة". وأردف قوئال: "تمث  

عودة التدوير، ومصنعي المعدات األصلية  هي المنظ مة  ياوورين. واإلوشراوت الطيران والمؤج   ،(OEMs)مثل شراوت التفايك وا 
 تحويلتولي رفإن مذا رة التفوهم هذه تشا ل خطوة مهمة للتوصل إلى هدرفنو المشترك رفي التي تبني التوارفق بين جميع البلدان. وبول ةالدولي

 .قطوع يتسم بقدر أابر من السالمة واالستدامة البيئية" إلى الطيران

واألرفرا هذا األسبوع أثنوء انعقود مؤتمر األرفرا السنوي رفي الس رفيغوس، رفي الواليوت  ياوولى مذارة التفوهم بين اإلوقد تم  التوقيع ع
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زأن هذه المذا رة شأ. ومن األمرياية المتحدة هذه الواولة  التي تبذلهو جهودالو  تيجية رفي مجول حموية البيئةااالستر  ياووأهداف اإل ن تعز 
من أصل  مسوهموت الطيران المدني المهمة رفي ثالثة عشر هدرفو  لضمون التقدير المالئم على صعيد أوسع ل التوبعة لألمم المتحدة

 .2030عوم الواردة رفي خطة األمم المتحدة حتى  السبعة عشر (SDGs) أهداف التنمية المستدامة

هدف التنمية المستدامة بصورة مبوشرة تدعم واألرفرا هذه  ياوومذارة التفوهم بين اإلوو، د. رفونغ ليو، أن  "ياالحظت األمينة العومة لإلو 
لحد  من اوأضورفت: "ال تعني استدامة االستهالك واإلنتوج رفقط  ، الذي يرمي إلى ضمون استدامة االستهالك وأنموط اإلنتوج".12رقم 

أصحوب بين تعوون وثيق قيوم  الهدر على مدى دورة حيوة الطوئرة برمتهو. ويتطل ب ذلك التقليل من الموارد، ولان أيضو   استغالل
التعوون الالزم ومعولجة اآلثور البيئية  لتعزيز ياووالماونة المالئمة التي تشغلهو اإل برازإيسوعد على المصلحة عبر سلسلة القيم، امو 

 للطيران".

بشأن  هو ومعررفتهماآلخرين خبرة أعضوئ بولفرصة المتوحة لهو لتشوطر ب األرفرا: "ترح  المدير التنفيذي ألرفرا، ريد هيتشاوك، قوئال  وخلص 
رفي مصلحة جميع  تصب   استدامة الطيران زيودةر إلى أن وإعودة تدوير الطوئرات وتفاياهو للمسوهمة رفي استدامة قطوع الطيران". وأش

 .الجهوت المعني ة رفي القطوع"
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 مصادر معلومات للمحررين:

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني  1944المدني الدولي )اإلياوو( هي إحدى الواوالت المتخصصة التوبعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت رفي عوم منظمة الطيران 
بيئة، وذلك ضمن العديد من األولويوت الدولي رفي شتى أنحوء العولم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وافوءته وسعته وحموية ال

 .دولة رفي جميع مجوالت الطيران المدني 191األخرى.  وهي بمثوبة محفل التعوون بين دولهو المتعوقدة البولغ عددهو 

 رفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة المدني الطيرانو مسوهموت اإلياوو 
 أهداف اإلياوو االستراتيجية رفي مجول حموية البيئة
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