
  
 

لتوجيه  ٢٠٥٠جديدة لعام الرؤية العلى  قــفِ ــــتّ ــــتبشأن أنواع الوقود البديلة المستدامة  اإليكاومؤتمر 
 ها في المستقبلتوفير تطوير هذه المواد و 

 للنشر الفوري

بشأن أنواع الوقود البديلة  ٢٠٥٠الدول األعضاء في اإليكاو على رؤية جديدة لعام  اتفقت -١٦/١٠/٢٠١٧ مكسيكو،دينة مو  مونتريـــــال
مستدامة  أنواع وقودة بثلطائرات النفاالتقليدي لقود الو أنواع سب مئوية كبيرة من نِ على ضمان استبدال  اليومالمستدامة من شأنها أن تساعد 

 . ٢٠٥٠بحلول عام 

نواع الوقود البديلة في مدينة مكسيكو ن وأن الطيراانعقاد مؤتمر اإليكاو الثاني بشأ ًا خاللرسمي طابعاً هذا القرار يوم الجمعة الماضي  قد أخذو 
فرقة العمل  فـــكِ عأنواع الوقود لمعايير االستدامة التي ت جميع توفيرامتثال  ضرورةَ لى هذا المؤتمر إالدول  ت وفوددالمكسيك. كما أكّ ب

 الدول والمنظمات الدولية والمجموعات البيئية.  ن أعضاؤها من يتكوّ ها، و على إعداديكاو باإل

هذه الرؤية  ةلى بلور إعلى الحاجة ، في معرض المالحظات االفتاحية التي ألقاها أمام هذا المؤتمر، د الدكتور أولومويا بينارد أليووشدّ 
تبسيط االبتكارات التكنولوجية و  تطبيقمن خالل  بعاثات الناجمة عن الطيران، المحرز حالياً نم بشأن خفض االأن التقدّ وضح ب، حيث أالجديدة

 .٢٠٢٠يكاو في هذا القطاع بحلول عام إلى تحقيقها اإللتحقيق األهداف التي تصبو  ، لن يكفيَ العمليات

ف . ثم أردَ هاحدّ  من االنبعاثات ينبغي التخفيف من ةكبير ِنسب هناك زال تال ف، هذه التخفيضاتمراعاة  في ضوءل قائًال: "وحتى واسترسَ 
 ."ةفجو هذه ال حاسمة لسدّ  أنواع الوقود البديلة المستدامة عناصرَ  لــشكّ ــت: "الً ائق

لى شركات الطيران التي ترغب في شرائها، إأنواع وقود الطيران المستدامة  مت تقدّ بدأ قدمن المطارات  أن عدداً أيضا الدكتور أليو  وضحأو 
 .ألولىاها للمرة وفير تمنذ  وقودمن النواع هذه األستخدم ترحلة  ٤٠ ٠٠٠أكثر من لى تشغيل إوأن هذا النهج أدى 

 قدرتهامدى و مفهوم أنواع وقود الطيران المستدامة،  اآلن ؤكدُيــأن قطاع الطيران  استطاعجراءات المتعددة، اتخاذ هذه اإلب: "يقولمضى و 
 ."ر الطيران على المناخأثة ف من حدّ مستدام بما يخفّ شكل إنتاجها بٕامكانية على البقاء و  التشغيلية

 عأنواب رتبطت مواصفة معترف بها دولياً  تحديدويشمل ذلك ، كبيرٌ  مٌ ز تقدّ ، ُأحرِ ٢٠٠٩ن في عام يكاو األول في هذا الشأمنذ انعقاد مؤتمر اإلو 
في عتمدة الم يكاو الجديدةاإلن رؤية كاليف اإلنتاج. ومن شأتخفيضات في ت حداثإلنتاجها وإ  معتمدةديلة، وخمس عمليات تحويل الوقود الب

نواع ستخدم بدائل أالتي تبذلها ال مساعيالفي  ن على توجيه الجهات المعنية في مجال الطيران المدني الدوليمؤتمر المكسيك أن تساعد اآل
 . انبعاثات الطيران الحّد بشكل كبير منالمستدامة و الوقود 

المكسيك والسيد ألفونسو ب السيدة يوريريا ماسكوت بيريز، وكيلة وزير النقلإلى جانب في افتتاح أعمال هذا المؤتمر الدكتور أليو رك اوش
 .المكسيكفي دة لهيئة المطارات والخدمات المساعِ العام دير مرسا، السارابيا دوالغا

يكاو وسفير اإل المكسيكفي خدمات المالحة ألغراض الفضاء الجوي ، المدير العام لغونزاليس كوبيه روبرتوالسيد انُتخب رئيسًا لالجتماع و 
 .للرئيس نائباً  سنغافورةبالسيد كيفن شوم، المدير العام للطيران المدني وانُتِخب  على مدى الحياةللنوايا الحسنة 

المستدامة نواع وقود الطيران اريع أم مشعدة بنود منها تقدّ ناقشوا فيه  ثنائياً  اجتماعاً أيضا عقد الدكتور أليو ومسؤولون في حكومة المكسيك و 
المرتبطة بالمطارات مختلف المبادرات  وضعسيك لكيكاو لحكومة الماإل متواصل منالدعم السيك و كالمبساسية نى األوبرامج تطوير البُ 

 .المالحة الجويةو 

ضمان التنظيم الممتاز لهذا له من مساعدة و ممدينة مكسيكو لما قدّ المسؤولين بو  كسيكلحكومة الم خالصال ايكاو عن امتنانهب اإلعرِ وتُ 
    هذا البلد مؤخرًا. اي تعرض لهتل الز الزالبالرغم من الحدث، 



 

  
يكاو الثاني بشأن الطيران وأنواع الوقود البديلة الذي أولومويا بينارد أليو يفتتح أعمال مؤتمر اإلالدكتور رئيس مجلس اإليكاو،  )إلى اليسار الصورة(

بشأن  ٢٠٥٠يكاو الجديدة لعام المؤتمر عن تأييدها لرؤية اإلة في هذا كالمكسيك. وقد أعربت الدول المشار بمدينة مكسيكو في انعقد األسبوع الماضي 
ِنسب مئوية هامة من لى ضمان استبدال إ. ودعا المؤتمر المشاركين جراءات الدول وقطاع الطيران في المستقبلامة لتوجيه إد البديلة المستدأنواع الوقو 

 عكفأي نوع من أنواع الوقود البديلة لمعايير االستدامة التي تضرورة امتثال د ــكّ ؛ وأ٢٠٥٠بحلول عام  أنواع وقود بديلةالتقليدية ب يرانأنواع وقود الط
 . الدول والمنظمات الدولية والمجموعات البيئيةأعضاؤها من  يتكونعدادها، والتي على إااليكاو بعمل الفرقة 

 
، السيدة يوريريا ماسكوت وكيلة وزير النقل في المكسيكحيائي مع الوقود األ عن اً ـــقــّــد عرضيتــفَ  لى اليمين)إالرئيس أليو (الوسط  )إلى اليمين (الصورة
مدير مكتب المواد القابلة ، السيد ألفونسو سارابيا دوال غارسا مع دة بالمكسيكالعام لهيئة المطارات والخدمات المساعِ  اليسار)، والمدير قصى(أبيريز 

   اليمين). قصى، السيد عمر موريسيو أريالنو فيالفيسينسيو (ألالشتعال
 

 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران 
بين  البيئة، من للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 ةاإليكاو وأنواع الوقود البديلامج برن
 لطيران وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةا

 :لالتصال
 لسيد أنطوني فيلبينا

 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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