
 

 

ا  اااا ُا   لكااااعُا ةبثيااااعُا سااااة  يعُ ثاااا  باتُُنعااااتُساااا    ااااااابأحُث أاااا  ُا  اإليكاااا  ُ ُ 
ُباع ُاالع ث باتُا ثيئيع ُ 
ُلنشر الفوريل

في مجال حماية البيئة المقّدمتان من المملكة العربية  انالجديدتحظيت المبادرتان خالل األسبوع الماضي،  – 6/4/٢٠٢١ُ، ا بي ضُ لا  ن بي
 .ليو العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ةواألمين سالفاتوري شاكيتانوالسيد رئيس المجلس،   منب  رحيالسعودية بت

معالي  ،ووزير النقل ،صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود ،السعوديوزير الطاقة ات افتراضية مع اجتماعخالل و 
السعودية المملكة العربية حكومة  أن ليوالدكتورة  ،لإليكاو ةالعام ةواألمين شاكيتانوالمجلس، السيد رئيس  عــِلــم صالح بن ناصر الجاسر، مهندسال
ة تضّم طة طريق طموحريخمعالم "من خالل تحديد وذلك ، بشكل عامعزيز حماية البيئة على المستوى الوطني وفي منطقة الشرق األوسط نوي تت

 ".مكافحة تغير المناخل العالميةهداف ساهم بشكل كبير في تحقيق األت  و قليم اإل

المترابطين تالزمين و الم  تحقيق الهدفين عنصران أساسيان لفي مجال البيئة والمسؤولية  : "االستدامة  قائالا  شاكيتانوالمجلس، السيد رئيس الحظ و 
هاتان ّدم ـقــ  ست"ومضى يقول: العالمي". على المستوى ر المناخ وضمان االنتعاش المستدام لشبكة الطيران المدني معالجة تغيّ المتمثلين في 

إحراز  في ةهمالمساو  قليمفي اإلبشكل أفضل الطيران قطاع عادة بناء إلاا يأساسزَخــمــاا ا المملكة العربية السعودية عنهم التي أعلنت تانالمبادر 
 ".التقدم في جميع أنحاء العالم

ومجموعة  ياا مناخحايد م  العالمي النمو الهدف  حقيقتوافقت الدول على حيث ، إليكاول استراتيجي   البيئة هدف   : "حماية  قائلةا  دتـكفأ ،ليو ةلدكتور ا ماأ
 ."الهدف ذلك من األدوات واآلليات لتحقيقواسعة 

ذ تفاعلت الحكومات و   االعتبارات البيئية ي أكثرراعي  تدامة و سسم بقدر أكبر من االيتّ تحقيق انتعاش أهمية على ت شّددفقد  ،اإليكاوداخل مؤخراا ا 
هدفاا  17من أصل هدفاا  15البلدان  حيث حّققت لربط الجوياحالياا ذي يقوم به الدور المع إبراز ، في مرحلة ما بعد الجائحةلقطاع النقل الجوي 

 .للتنمية المستدامة األمم المتحدةمن أهداف 
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ُ ةل   تُ ل أببينُ ص  ب

 اإليكاو وحماية البيئة
 أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةو اإليكاو 

  ةل   تُعنُاإليك  

لمساعدتها في أنشطتها  1944الحكومات في عام الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشأتها  منظمة
مما يساعد اإليكاو، وتوصية دولية من خالل  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من  .الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي

أيضاا وتوفِّر محافل المنظمة  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية حقيقيةمفي مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 
رات في الحكومات وممثِّلي صناعة الطيران والمنظمات فرصاا عديدة لتقديم المشورة المتخصِّصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرا

 الجهات المعنية المعتَرف بها رسمياا في قطاع النقل الجوي.غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 
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