
  

 

 المستدام لطيرانلالعالمية  قمةالرئيس مجلس اإليكاو يتناول االنبعاثات وأولويات التنمية في كلمته أمام 
  الجوي النقل عمل مجموعةالتي عقدتها 

 للنشر الفوري

لعام  المستدام لطيرانلالعالمية  قمةال أمام، كلمة أليو بينارد أولومويا الدكتور ،ألقى رئيس مجلس اإليكاو -4/10/2017وجنيف مونتريـــــال 
، حيث شّدد على الحاجة إلى تنسيق أنشطة االستثمار والتنمية في مجال يوم أمس الجوي النقل عمل مجموعةاستضافتها التي  2017
 في وخفضه الكربون عن التعويض خطةمن تقدم فيما يخص  على أهم المستجدات بشأن ما أحرزته اإليكاو. كما أطلع الحاضرين الطيران
 .(CORSIA) الدولي الطيران مجال

: العام والخاصيمثلون مؤسسات القطاعين ممن العاملين في مجالي الطيران والتنمية المستدامة  ةحشد ضم القاد امأليو أم الدكتوروأضاف 
. كذلك فإن أهداف التنمية المستدامة السبعة ذي قبلاليوم صار أكثر أهمية من  في التنمية االقتصادية "إن الدور الذي يلعبه النقل الجوي
سبل  مختلفتعمل على تقريب وجهات نظر القائمين على التخطيط في الحكومات وفي مجال التنمية بشأن عشر التي حددتها األمم المتحدة 

المجتمع يجنيها فوائد مباشرة  يتيحه ذلك منوما السعر  واعتدال والكفاءة واألمان بالسالمة تتسم التي الجوي النقل خدمات إلى الوصول
 "المدني وأوساط التجارة المحلية واإلقليمية.

للتنمية االقتصادية والتجارة  ُيعّد المحّرك األساسيالتي أعربت عنها اإليكاو أّكدت على أن الطيران المستدام  بارزةوال شك أن هذه الرسائل ال
ألزمات وحاالت لتصدي لعند ا الكوارث حاالت في واالستجابة اإلنسانية االستجابةتقديم  ة في تسهيلمحوريأهميته ال، عالوة على والسياحة

غير  النامية والدول النامية الصغيرة الجزرية الدولالدول ذات الوضع الخاص كوتطرق الحديث أيضًا إلى الطوارئ المرتبطة بالصحة العامة. 
 . يي يمثل الطيران بالنسبة لها شريان الحياة الذي يصلها بالعالم الخارجتالساحلية ال

لديها وضمان امتثالها لقواعد اإليكاو سيعود النقل الجوي "إن حرص الدول على توفير الدعم الكافي لقطاعات قائاًل:  أليو الدكتوروأضاف 
تدني مستويات التنمية وعدم االمتثال لقواعد اإليكاو بأكبر النفع على المدن والمجتمعات التي تحّلق الطائرات في سمائها. وبالمثل، فإن 

  "بتحقيق التنمية المستدامة المثمرة. يسببان المخاطر ويخّلفان العراقيل التي تحول دون بلوغ الحكومات أهدافهاالقياسية 

التاسعة والثالثين التي اعتمدتها الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها  الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربون عن التعويض خطةوفيما يتعلق ب
قد من عمليات الطيران الدولية في المائة  90يربو على تمثل ما   عديدةً في شهر أكتوبر الماضي، أشار رئيس مجلس اإليكاو إلى أن دوالً  ةعقدالمن

الضوء على التقّدم الذي أحرزته  أليو الدكتوركذلك سّلط  . 2021الخطة في عام  تنفيذ أعربت عن التزامها بالمشاركة في المرحلة األولى الطوعية من
أداة اإليكاو لتقدير انبعاثات ثاني األكسيد الكربون واإلبالغ عنها، ودور هذه ة يمأهاإليكاو فيما يخص المعايير الدولية الالزمة لدعم الخطة، فضاًل عن 

قطاع الطيران قيام . كما عّلق على ضرورة التي ُتطبق في إطار خطة التعويض عن الكربون والتحقق واإلبالغ الرصداألداة في تبسيط إجراءات 
 الموثوق بها، مع تفادي احتمال ازدواجية العّد من قبل القطاعات األخرى.  الدولي بشراء األرصدة 

لى جانب الكلمة الرئيسية التي ألقاها رئيس مجلس اإليكاو في إطار القمة،  شراكات الطيران " اإليكاو المشاركون في مبادرةالمسؤولون  أجرىوا 
ي تتمثل الهدف منها في دعم جهود الحكومات الساعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحلقة عمل  "لتنمية المستدامةمن أجل ا

 . اوبرنامج عمل فينا ومسار سامو  2030وضعتها األمم المتحدة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 

أنواع على مستجدات أخرى شملت التقدم غير المسبوق الذي ُأحرز في مجال تطوير  المستدام لطيرانلالعالمية  قمةالكذلك أطلعت اإليكاو 
المقرر  البديلة الوقود وأنواع لطيرانالثاني ل المؤتمرتشجيعها للدول على حضور ، إلى جانب ااستخدامهونشر  ةالمستدام ةالبديلالطيران وقود 

 عقده األسبوع القادم في مدينة مكسيكو سيتي. 



 

 
 عمل مجموعة استضافتهاالتي  2017 لعام المستدام لطيرانلالعالمية  قمةالالرئيسية في  كلمةيلقي ال أليو، بينارد أولومويا الدكتور اإليكاو، مجلس رئيس
 المدن على النفع بأكبر سيعود اإليكاو لقواعد امتثاله وضمان الطيران لقطاع الكافي الدعم توفير نشدد في معرض حديثه على أقد و . الجوي النقل

 .الجوي النقل عمل مجموعةالصورة:  .سمائها في الطائرات تحّلق التي والمجتمعات
 

 معلومات للمحررين
  المستدامةاإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية 

 الجوي النقل عمل مجموعة

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى 
دولة في  191وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 جميع مجاالت الطيران المدني.
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