
 

 م نحو إنشاء مطارات خضراء أكثر مراعاة للبيئةندوة اإليكاو تدفع عجلة التقد  
 للنشر الفوري

عقدتها  الخضراء التيالمطارات أعمال ندوة افتتحت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو  - 4/12/2017مونتريـــــال 
 .الماضي ال األسبوعـمونتريب هافي مقر  اإليكاو، وكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال الطيران،

وُأقيمت هذه الندوة إلتاحة الفرصة أمام الدول األعضاء في اإليكاو والجهات المعنية في قطاع الطيران لتبادل األفكار بشأن 
الجهود  لعل ذلك يعززلوجيا والعمليات والسياسات مع تركيز االهتمام على الشأن البيئي أحدث التطورات في مجاالت التكنو 

 الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وضمان القيام بعمليات أكثر استدامة. بغيةالعالم  في كل أنحاءالجارية التي تبذلها المطارات 
مطار في العالم إّما قيد البناء أو  400ها االفتتاحية: "هناك اآلن نحو وقالت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، في كلمت

 ذلكل تخضع لعمليات توسيع كبيرة أو بلغت مراحل متقدمة في التخطيط ألهداف متصلة بهذا الموضوع"، وأضافت قائلة: "يمثّ 
 ".ب المتزايد باستمرار على السفر جواً هو الطل اك اتجاه النمو هذ، وما يحرّ 2016بالمائة مقارنًة بسنة  25ارتفاعًا بنسبة 

دت الدكتورة ليو مجددًا أمام الحضور من الخبراء في مجالي البيئة ووضع السياسات أّن من المتوقع أن تتضاعف أعداد وأكّ 
والتجارة سنة من اآلن، كما ستتزايد قدرة الطيران على النهوض بالسياحة  15رحالت وركاب الحركة الجوية الحالية في غضون 

 وتعزيز سائر الفوائد االقتصادية واالجتماعية المستدامة العديدة التي ستنعم بها المجتمعات المدنية في جميع أنحاء العالم.
يبّين لماذا من المهم اليوم أن يحظى النمو المرتقب على صعيد القدرة االستيعابية  األمر وشددت الدكتورة ليو على أن "هذا

البيئية المتوافرة األكثر فعالية". وأضافت قائلة:  والقدراتإلى السياسات  ة مطارات ُأنشئت أو تم تحديثها استناداً للنقل الجوي بإدار 
على الطاقة المتجددة في كل أنحاء العالم، واقترن ذلك  معتمدةرقم قياسي من حيث إقامة منشآت  2016سنة  تحقق في"

بالمائة في  30بالمائة وتكاليف طاقة الرياح بنسبة  80يد الطاقة الشمسية بنسبة بانخفاض في تكاليف اللوحات الكهُرضوئية لتول
السنوات الخمس المنصرمة فقط، ويمكننا أن نعتبر ذلك نقطة تحول تاريخية في إطار جهودنا الرامية إلى تصميم وتنفيذ 

 ."مطارات مستدامة
الهام اإلدارة الفعالة لآلثار البيئية في المطارات، وخطط منح نوقشت في هذا الحدث البيئي التوعوي  وكان من الموضوعات التي

التراخيص للمشغلين الجويين، والحلول المقترنة باستخدام الطاقة النظيفة من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة 
المشاركة المجتمعية وتمويل المشاريع ومبادرات التنقل المستدام والتكيف والصمود في وجه تغير المناخ و  ،الحيوية واألمواج

 عن أبرز فوائد رصد االستدامة واإلبالغ عنها والتوعية بشأنها. فضالً  ،البيئية والتوقعات الراهنة للمستثمرين
ال على أّن الطيران، و  قد نتفق جميعاً " على أننا ،(ACI)السيدة أنجيال غيتنز، المديرة العامة للمجلس الدولي للمطارات  دتوشدّ 

 وأؤكدالبيئية،  هافي سبيل خفض آثار  بعيداً  ، قطعت شوطاً بشؤونها على وجه الخصوص المجلسعنى التي يُ المطارات سيما 
على تحسين  مجلسنا أعضاء مساعدةبالمجلس الدولي للمطارات بالعمل مع الجهات المعنية في مجال الطيران و  التزامبكل فخر 

 .مختلف جوانب األداء البيئي"
من المواد  متكاملةأثناء هذا الحدث بإطالق مجموعة في واالتحاد األوروبي  اإلنمائياإليكاو وبرنامج األمم المتحدة وقامت 

من مشاريع بناء القدرات وتقديم  عددفي إطار تم إعدادها مواد وهي دعما للحكومات،  الجديدة اإلرشادية واألدوات والموارد



خفض انبعاثات الرامية إلى كيفية تطبيق التدابير  عنالدول بمعلومات  هو تزويد شاديةهذه المواد اإلر  والقصد من .المساعدة
 ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن الطيران المدني الدولي.

بشأن خفض انبعاثات ثاني  هاخطط عمل في إعداد الدولتساعد  للتعلم اإللكتروني دورةً  الندوةأثناء في  وأطلقت اإليكاو أيضاً 
وبمساعدة مالية  )اليونيتار( والبحث األمم المتحدة للتدريب تعاون بين اإليكاو ومعهدبالالدورة  ت هذهوقد ُأعدّ أوكسيد الكربون، 

من أجل بناء القدرات ن "والمعنو   اإليكاو واالتحاد األوروبي المشترك بينمساعدة الفي إطار مشروع من االتحاد األوروبي 
 ."الدولي يرانالكربون الناتجة عن الط أكسيدمن انبعاثات ثاني  التخفيف

 التساؤالت بشأنمن تنظيم هذا الحدث هو استثارة األفكار، وتشجيع أنفسنا على طرح  الغرض" على أنالدكتورة ليو  دتوشدّ 
بناء الشراكات و  بإقامةالتزام اإليكاو  يبّينهنا من مواد إرشادية وأدوات وموارد جديدة  نعرضهوما  .ممارسات العمل اليومية

أهداف  كاملتحقيق  منالدول  إلى تمكين "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وسعياً  المتمثلة في روح مبادرتناتماشيًا مع القدرات، 
 ."2030خطة التنمية المستدامة لعام المندرجة في األمم المتحدة 

 

ال. وُأقيمت هذه ـمونتريب هافي مقر  الماضي األسبوع عقدتها اإليكاوالمطارات الخضراء التي  ندوة أعمالتفتتح  ،األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو
أحدث التطورات في مجاالت التكنولوجيا  بشأنفي قطاع الطيران لتبادل األفكار  المعنيةوالجهات  في اإليكاو إلتاحة الفرصة أمام الدول األعضاء الندوة

الحد من  بغيةالعالم  في كل أنحاءالتي تبذلها المطارات  الجاريةالجهود  لعل ذلك يعززعلى الشأن البيئي  االهتماموالعمليات والسياسات مع تركيز 
 انبعاثات غازات الدفيئة وضمان القيام بعمليات أكثر استدامة.

https://unccelearn.org/course/


 معلومات للمحررين

 عن اإليكاومعلومات 

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
الطيران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة 

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 أحد األهداف االستراتيجية لإليكاو - حماية البيئة
 ندوة اإليكاو عن المطارات الخضراء

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
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