
  
 

 إليكاو تسّلط الضوء على ما أتاحته جائحة كورونا من فرص للطيران المراعي للبيئةا
 للنشر الفوري

الطيران أعمالها هذا األسبوع في مقر وكالة  "الطيران إلنعاش الخضراء السبل" الدراسية اإليكاو حلقةتواصل  -24/11/2020 ،ـالمونتري
سبل خضراء إلنعاش إقامة ألمم المتحدة، وتبحث العمل الجاري الذي تضطلع به كل من اإليكاو وسائر أوساط الطيران نحو المدني التابعة ل

 . القطاع

قطاع النقل الجوي في االنفتاح والشمول يتسم ب بيئيا   مستدام مستقبل لتعزيز بالفعل المطبَّقة الملموسة اإلجراءات إبرازوتهدف الفعالية إلى 
 .منبرا  لمناقشة سبل صياغة مالمح مستقبل الطيران المراعي للبيئة على مستوى العالمالفاعلية الدولي، كما تتيح 

للمشاركين والحضور على أن الحكومات مستمرة في التعاون مع حيث أّكدت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانع ليو، الحلقة الدراسية افتتحت 
 مؤسسات قطاع الطيران والمجتمع المدني بشأن برنامج عمل اإليكاو الحالي للحفاظ على البيئة وأولوياته. 

 شأنب ةث الجاريو البحوأشارت بقولها: "يشمل ذلك جميع األنشطة الرامية إلى الحد من آثار الطيران على تغير المناخ وخفضها، فضال  عن 
  الناجمة عن الرحالت الجوية الدولية حول العالم."جل المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون األهداف طويلة األ

التي ُعقدت في شهر سبتمبر باعتبارها  الطيران قطاع داخل الكربون أكسيد ثاني انبعاثات خفض تقييم ندوةكما أبرزت األمينة العامة أيضا  
، وأثنت على تركيز الندوة على جوانب االبتكار وعلى مثاال  ُيحتذى به في كيفية الحفاظ على الزخم على نحو فّعال وشامل أثناء جائحة كورونا

 سبيال  للربط بين ربوع العالم.  هسعيها لرسم مسار أكثر استدامة للنقل الجوي باعتبار 

اإلجراءات المزمع اتخاذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد لضمان إنعاش بشأن مشاركون في الحلقة الدراسية فتح باب النقاش اليعتزم و 
 وبناء مستقبل أخضر للطيران الدولي بوجه عام.الطيران عن طريق وسائل خضراء مراعية للبيئة 

والسياسات ومختلف الجوانب األساسية للقيام بذلك سيلزم إجراء تقييم شامل للتكنولوجيا والنواحي المالي والبنية "وأكدت الدكتورة ليو بقولها: 
  األخرى التي ينطوي عليها هذا العمل."

ذ لفتت األمينة العامة االنتباه إلى استمرار اعتماد العالم على النقل الجوي لشح لزمات الطبية وغير ذلك المواد الغذائية سريعة التلف والمست نوا 
الجائحة تعتمد خالل أشهر "ال تزال الدول من السلع والبضائع العاجلة إلى حيث تشتد إليها الحاجة في مختلف أنحاء العالم، أضافت قائلة : 

 وبشدة على شبكة النقل الجوي، التي نجحت فوائدها في توفير الدعم للمجتمعات واالقتصادات في كل مكان."

 األجيال القادمة بطرق خضراء مستدامة."من أجل هو كيفية ضمان تحقيق قطاع الطيران لهذه الفوائد في الماثل أمامنا اليوم "أما التحد

 



  

و في وقت سابق اليوم أمام إدراكا  للتحديات البالغة التي تعوق سبل الربط والرفاه الدوليين جراء جائحة كورونا، ذكرت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ لي
أكثر من نصف حركة الطيران العالمية،  الجائحة تسببت في إلغاءالمشاركين في حلقة اإليكاو الدراسية "السبل الخضراء إلنعاش الطيران": "على الرغم من أن 

 أتاحت الجائحة لنا أيضا  فرصة هامة."فقد وما نجم عن ذلك من تهديدات بالغة ألهداف االستدامة الحالية، 

  

 مصادر معلومات للمحررين
 البيئةاإليكاو وحماية 
 بشأن جائحة فيروس كورونابوابة اإليكاو 

 

 معلومات عن اإليكاو
تيسيرا  لعالقاتها الدبلوماسية في شؤون النقل الجوي الدولي.  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشأتها الحكومات في عام 

قاعدة قياسية وتوصية دولية، عن طريق اإليكاو، للتوفيق بين اللوائح الوطنية ذات الصلة بالسالمة  12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من 
للمشورة والدعوة لدى مقرري واألمن والكفاءة والسعة وحماية البيئة في مجال الطيران، يما يتيح استحداث شبكة عالمية فعلية. كما توفر منتديات اإليكاو فرصا  

 .السياسات الحكوميين، من جانب مؤسسات القطاع ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية الرسمية في مجال النقل الجوي
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