
  
 

 نبعاثاتبتقييم إمكانية خفض اطيران والبيئة في مجالي الات المعنية هالجفي ظّل قيام  كبيرالقبال اإل
 المقبلة ثاني أوكسيد الكربون

 للنشر الفوري

خفض بشأن أربعة أيام ومدتها إليكاو للتقييم الحلقة الدراسية لفي بالتسجيل مشارك  1 000أكثر من قام  – 8/9/2020، الـمونتري
 .اليومأعمالُــها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران، والتي انطلقت 

الجهود الفعالة على ، أكدت رنتنتالتي وّجهتها األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ للفعالية عبر اإلاالفتتاحية عرض المالحظات وفي م
 ربطعلى ال" فيروس كورونا المستجدّ الناجمة عن "ة اآلثار المدمرة مواجهالموارد لمساعدة البلدان على  تخصيصفي التي بذلتها اإليكاو 

يتمثل بعد الجائحة كان ما لمساعدة الشبكة على "إعادة البناء بشكل أفضل" مقّررة ، وأن أحد المبادئ الرئيسية الوالتعافي من ذلك العالمي
 .""ضمان االستدامةفي 

ببناء  الحكومات واإليكاو تلتزم، ركودالرغم من هذا البحقيقة أنه  تعكس اعلى أنه الفعاليةه ينبغي النظر إلى هذ، وعليهوأبرزت قائلة: "
 ه".إلي ه العالم ويحتاجسعى إليالمستقبل الذي ي

بما في اإليكاو،  بواسطةلحكومات على مدى عقود بشأن حماية البيئة في مجال الطيران تلخيص اإلجراءات التي اتخذتها امعرض في و 
ركز تبالذات س ه الفعاليةليو على أن هذ ةالدكتور ت دشدّ ، "كورسيا "خطة بموجبالنبعاثات الرحالت الدولية  قبلةمُ تعويض العمليات الذلك 
وكذلك ، التشغيليةالتكنولوجية و التي يتم تحقيقها من خالل االبتكارات و الطيران داخل قطاع ن ثاني أكسيد الكربو  عمليات خفضعلى 

 .الطيرانالمستدام في مجال وقود ع الاأنو تطورات 
ت تقول: مضو ، "خفض انبعاثات الطيران بشأنلما هو ممكن  مفهمك عزيزت على ةساعدللمهذه الفعالية  : "تم تنظيم جلساتاستطردت قائلة  و 
حات اقتر واال فكار، للتعرف على بعض أحدث األقطاع الطيرانالمجتمع المدني وقادة أوساط ة من المبتكرين و هاموجهات نظر ل ونمعتستسو "

يجاد و  الرائدة  ".تحقيق مستقبلنا المستدام علىتساعد بالفعل والتي االنبعاثات حد من لحلول ديناميكية وواقعية لا 
الدول األعضاء في اإليكاو ومشغلي قطاع كي تدعو لتقييم ل الحلقة الدراسيةاإلقبال الكبير للغاية على فــرصة ليو  ةالدكتور  غـتــنـمـتقد او 

 ."لطيران المستدامتحقيق االتحالف العالمي ل"النضمام إلى إلى اعبر اإلنترنت المشاركين غيرهم من الطيران و 
قد " وأضافت قائلة : "و 2019قمة األمم المتحدة للعمل المناخي لعام مؤتمر ستجابة لفي إطار اال"لقد أنشأنا هذا التحالف وضحت قائلة : وأ
 ."أولوياته وأنشطته عنب مخصصة لتبادل المعلومات ــتعقّ للأداة  إعدادتم 
السفر والسياحة. على  "فيروس كورونا المستجدّ " آثارألمم المتحدة بشأن الجديدة لسياسة الموجز االنتباه إلى  ليو ةالدكتور  توجهفي الختام، و 
هدافنا المتمثلة في الحفاظ على البيئة وفقا  ألة والتكافلية شائكهذه العالقة اللالعالمي  ربطال تقاسمكيفية وضحت ما لديها من رؤى عن وأ

السفر والسياحة مجالي في  عمليات الخفضة الهشة لمخاطر متزايدة من خالل يكولوجيض المجتمعات والنظم اإلية تعرّ يفذلك كالطبيعية وك
 .الدوليعلى المستوى 

انبعاثات تعلق بال ت لطيران اليوم  في مجال احماية البيئة ما يتعلق بواجهها فيكيف أن التحديات التي نُ  ذلكح ـــيوضّ واسترسلت تقول: "
 ".ةأو القيود الجديد مثل القواعد للحلول العالمية التي نسعى إليهابالنسبة  بداعاالبتكار واإلسبب أهمية و ، فحسب الطائرات

فاليري التي أدلت بها السيدة لهمة مُ العة و مشجّ الرئيسية المالحظات بالاقترنت  ةالعام ةالكلمة االفتتاحية لألمينتجدر اإلشارة إلى أن و 
 الطاقة الشمسية".مؤسسة "مبتكر ورئيس ، برتراند بيكارالسيد و  الـمدة مدينة مونتريعُ ، بالنت



 

 
 

 

إليكاو للتقييم الحلقة الدراسية لفي  ينمسجلّ  مشارك 1000أكثر من  إلى التي وّجهتها األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغاالفتتاحية عرض المالحظات في م
د الحالي والمدّمر ركو الرغم من البحقيقة أنه  تعكس الفعالية أن هذهت ، أكدّ الطيران الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاعبشأن أربعة أيام ومدتها 

 .هإلي العالم ويحتاجسعى إليه الحكومات واإليكاو بإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق المستقبل المستدام الذي يتلتزم العالمي،  ربطال ما يخصفيجائحة لل

 
 معلومات للمحررين مصادر

 
 موقع اإليكاو بشأن البيئة

 منصة اإليكاو بشأن فيروس كورونا
 فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانتقرير 

 اإليكاومعلومات عن 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام ، اإليكاو

األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل  وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 193للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www4.icao.int/icao75
https://www4.icao.int/icao75
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