
 

 ط الضوء على التحول األخضر للطيران في دافوسسل  ت لإليكاو ةالعام ةاألمين
 للنشر الفوري

 المنتدى االقتصادي العالميالتي عقدها  العامة سياساتالجلسة  أثناءمس األ افي حديثه – ٢٨/١/٢٠٢١ ،ودافوس، سويسرا اليـمونتر 
فانغ ليو الضوء على الفرص  الدكتورة إليكاول ةالعام ةاألمين تطسل  ، الطيران"نحو التأثير الصافي المحايد في قطاع "بناء مسار  عن موضوع

 .متانتهو  المتاحة اآلن لتعزيز استدامة قطاع الطيران المدني العالمي
جرانت صررراحل الفخامة السررريد  ومنهم ،المدعوين اآلخرينالمتحدثين مع الثرية المناقشرررات من سرررلسرررلة  جزءا  ليو  الدكتورةكانت تصرررريحات و 

مديرة ، يا فيتادينيتسرررروغرا، ولسرررركيبالتنفيذي لمجموعة رويال المدير ، ديك بنشررررولالسرررريد و ، وزير الدولة للنقل في المملكة المتحدة، شررررابس
 .إيرباص في شركة التكنولوجياقطاع 

واستعراض مستوى ، واألولويات الرئيسية فيما يخص الصعوباتالطيران قطاع الجلسات هو جمع وجهات النظر عبر هذه كان الهدف من و 
سرررررررريع ومدروس واسرررررررتراتيجي وعادل في بشررررررركل سرررررررتدامة االللعمل على تحقيق أهداف والنداءات الموجهة االلتزام بالتعاون عبر القطاعات 

 .الطيران التأثير الصافي المحايد في قطاع التحول إلى تحقيقالضوء على دور اآلليات التعاونية في  وتسليط، السفر الجوي
إلى "بناء نظام مسرررررررررتدام مدفوع  ،األمين العام لألمم المتحدة ،شغوتييريالسررررررررريد ليو إلى أن الدعوات األخيرة التي وجهها  الدكتورة توأشرررررررررار 

مما أدى ، من قبل كل من الحكومات وصرررررناعة النقل الجويبحماس كبير بالطاقة المتجددة والوظائف الخضرررررراء ومسرررررتقبل مرن" قد قوبلت 
وكثافة طاقة  ةيهيدروجينوال ةوالكهربائي ةالدفع الهجين ةبشرررررررأن قو مناقشرررررررات مثل تلك التي ع قدت في ندوة األيكاو األخيرة ل بتكار تنظيم إلى 

 .البطاريات وزيادة نشر وقود الطيران المستدام
وأن االنتقال ، األيكاو لتشجيع الشراكات التي تتطلبها هذه التطورات تؤديهالضوء على الدور المركزي الذي يمكن أن  ةالعام ةاألمين تطوسل  

 .مستقبل خال من الكربون إلى وتيرة التحوليوفر للطيران فرصة هائلة لتسريع  فيروس كورونا إلى فترة ما بعد
 محددةر االجهات المعنية لديها أدو وجميع  والمطارات وشرررررررركات الطيران والشرررررررركات المصرررررررنعة الدولإن : "قائلة ليو الدكتورةوقد صررررررررحت 

أمر  األيكاو تحت مظلةسررياسررة عالمية وجود إلى أن " ةمشررير ، الكربون"لتسررريع انتقال الطيران نحو مسررتقبله الخالي من تتحملها  اتومسررؤولي
عدم ترك أي بلد وراء الركل ضررمان مع ، يتحققالوحيد لضررمان نجاه هذا التحول العالمي الذي يجل أن السرربيل بالغ األهمية ألن هذا هو 
 ."وتجنل تشويه المنافسة

قطاع في نماذج عمل مختلفة اعتماد تؤدي إلى  أنفي المستقبل  التي قد تحدث لتغييرات الهيكليةل يمكن هإلى أن أيضا  ليو  الدكتورة توأشار 
 ي طلق عليهما  أثناءالترفيه والعمل بعد الوباء ألغراض مطلوبة لتلبية توقعات المسرررررررررافرين المتنوعة الخدمات المنتجات و الو  واألدواتطيران ال

 .""الوضع الطبيعي الجديد
حول العالم ستحدث تغييرات جوهرية وواسعة من األشخاص في أسلول حياة المليارات التي تحدث التحوالت الهائلة ليو أن " الدكتورة توأكد

 والطريقة التي يحصلون بها على هذه الخدمات، بعد مرحلة الجائحة الراهنة".، الطيران هم قطاعالنطاق لمن يخدم
وسرررررريحتاج قطاع الطيران إلى التكيف ، سرررررريغير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا الوضررررررع فإن هذا، يرانعلى الرغم من عدم وجود بدائل للطف"

النداءات من أجل تلبية  والوقود التشررررررررغيلية التكنولوجيا والعملياتقطاعات في المراعية للبيئة  سررررررررتفادة من االسررررررررتثمارات ال زمة ل بسرررررررررعة
 ."طيرانفي مجال المستقبل مستدام لالمتزايدة 



 

 

 معلومات للمحررين
 وحماية البيئة األيكاو

 الطيراننحو التأثير الصافي المحايد في قطاع بناء مسار  -تسجيل فيديو خاص بالمنتدى االقتصادي العالمي 

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نش (منظمة الطيران المدني الدولي )األيكاو

دولية من  ةوتوصي قاعدة 12 000من  أكثرومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول  .في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي
األمر الذي يسمح به س مة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، ها الوطنية المرتبطة بمما يساعد في مواءمة لوائح، األيكاوخ ل 

عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خ ل العمل ا  فرص أيضا  توفر محافل المنظمة و  .تحقيق شبكة عالمية حقيقية
الجهات المعنية الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من  مع صانعي القرارات في الحكومات وممثلي صناعة

 .المعترف بها رسميا في قطاع النقل الجوي
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