اإلقبال الكبير في ظ ّل قيام الجهات المعنية في مجالي الطيران والبيئة بتقييم إمكانية خفض انبعاثات
ثاني أوكسيد الكربون المقبلة
للنشر الفوري

مونتريـال – 2020/9/8 ،قام أكثر من  1 000مشارك بالتسجيل في الحلقة الدراسية لإليكاو للتقييم ومدتها أربعة أيام بشأن خفض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران ،والتي انطلقت أعمالُــها اليوم.
وجهتها األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ للفعالية عبر اإلنترنت ،أكدت على الجهود الفعالة
وفي معرض المالحظات االفتتاحية التي ّ
المستجد" على الربط
التي بذلتها اإليكاو في تخصيص الموارد لمساعدة البلدان على مواجهة اآلثار المدمرة الناجمة عن "فيروس كورونا
ّ
مقررة لمساعدة الشبكة على "إعادة البناء بشكل أفضل" ما بعد الجائحة كان يتمثل
العالمي والتعافي من ذلك ،وأن أحد المبادئ الرئيسية ال ّ
في "ضمان االستدامة".
وأبرزت قائلة" :وعليه ،ينبغي النظر إلى هذه الفعالية على أنها تعكس حقيقة أنه بالرغم من هذا الركود ،تلتزم الحكومات واإليكاو ببناء
المستقبل الذي يسعى إليه العالم ويحتاج إليه".
وفي معرض تلخيص اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات على مدى عقود بشأن حماية البيئة في مجال الطيران بواسطة اإليكاو ،بما في
شددت الدكتورة ليو على أن هذه الفعالية بالذات ستركز
ذلك عمليات التعويض ال ُمقبلة النبعاثات الرحالت الدولية بموجب "خطة كورسيا"ّ ،
على عمليات خفض ثاني أكسيد الكربون داخل قطاع الطيران والتي يتم تحقيقها من خالل االبتكارات التكنولوجية والتشغيلية ،وكذلك
تطورات أنواع الوقود المستدام في مجال الطيران.
واستطردت قائلة" :تم تنظيم جلسات هذه الفعالية للمساعدة على تعزيز فهمكم لما هو ممكن بشأن خفض انبعاثات الطيران" ،ومضت تقول:

قترحات
"وستستمعون لوجهات نظر هامة من المبتكرين وأوساط المجتمع المدني وقادة قطاع الطيران ،للتعرف على بعض أحدث األفكار واال ا
الرائدة وايجاد حلول ديناميكية وواقعية للحد من االنبعاثات والتي تساعد بالفعل على تحقيق مستقبلنا المستدام".
وقد اغـت ـنـمـت الدكتورة ليو فــرصة اإلقبال الكبير للغاية على الحلقة الدراسية للتقييم كي تدعو الدول األعضاء في اإليكاو ومشغلي قطاع
الطيران وغيرهم من المشاركين عبر اإلنترنت إلى االنضمام إلى "التحالف العالمي لتحقيق الطيران المستدام".
وأوضحت قائلة" :لقد أنشأنا هذا التحالف في إطار االستجابة لمؤتمر قمة األمم المتحدة للعمل المناخي لعام  "2019وأضافت قائلة" :وقد
تم إعداد أداة للتعقّ ـب مخصصة لتبادل المعلومات عن أولوياته وأنشطته".
المستجد" على السفر والسياحة.
وفي الختام ،وجهت الدكتورة ليو االنتباه إلى موجز السياسة الجديدة لألمم المتحدة بشأن آثار "فيروس كورونا
ّ
وأوضحت ما لديها من رؤى عن كيفية تقاسم الربط العالمي لهذه العالقة الشائكة والتكافلية وفقا ألهدافنا المتمثلة في الحفاظ على البيئة
تعرض المجتمعات والنظم اإليكولوجية الهشة لمخاطر متزايدة من خالل عمليات الخفض في مجالي السفر والسياحة
الطبيعية وكذلك كيفية ّ
على المستوى الدولي.
يوضـ ـح ذلك كيف أن التحديات التي ُنواجهها فيما يتعلق بحماية البيئة في مجال الطيران اليوم ال تتعلق بانبعاثات
واسترسلت تقولّ " :
الطائرات فحسب ،وسبب أهمية االبتكار واإلبداع بالنسبة للحلول العالمية التي نسعى إليها مثل القواعد أو القيود الجديدة".
مشجعة وال ُملهمة التي أدلت بها السيدة فاليري
وتجدر اإلشارة إلى أن الكلمة االفتتاحية لألمينة العامة اقترنت بالمالحظات الرئيسية ال ّ
بالنتُ ،عمدة مدينة مونتريـال والسيد برتراند بيكار ،مبتكر ورئيس "مؤسسة الطاقة الشمسية".

وجهتها األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ إلى أكثر من  1000مشارك مسجلّين في الحلقة الدراسية لإليكاو للتقييم
في معرض المالحظات االفتتاحية التي ّ
المدمر
ومدتها أربعة أيام بشأن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيرانّ ،
أكدت أن هذه الفعالية تعكس حقيقة أنه بالرغم من الركود الحالي و ّ
للجائحة فيما يخص الربط العالمي ،تلتزم الحكومات واإليكاو بإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق المستقبل المستدام الذي يسعى إليه العالم ويحتاج إليه.

مصادر معلومات للمحررين
موقع اإليكاو بشأن البيئة
منصة اإليكاو بشأن فيروس كورونا
تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران
معلومات عن اإليكاو
اإليكاو ،هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.
وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين العديد من األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل
للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  193دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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