اإليكاو تحتفل بيوم األرض  2021بإصدار مطبوعات جديدة عن المطارات المراعية للبيئة

للنشر الفوري

مونتريـال -2021/4/22 ،في إطار االحتفال بيوم األرض  ،2021أصدرت اإليكاو مطبوعتين ضمن سلسلة المطبوعات اإللكترونية عن
مجموعة أدوات المطارات المراعية للبيئة ،التي تركز على المطارات المتسمة بالقدرة على التكيف مع المناخ ومسألة إدارة المياه في المطارات.

وصرح رئيس مجلس اإليكاو ،السيد سالفاتوري شاكيتانو ،بقوله" :يسير االبتكار بوتيرة لم يسبق لها مثيل لها في كافة مناحي قطاع الطيران،
وقد دأبت اإليكاو على المساعدة في دفع عجلة التعافي األخضر للطيران من خالل الترويج لخطة طموحة لتخليص القطاع من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ،ويشمل ذلك تعزيز الجهود الرائدة الرامية إلى دعم تطوير مشروعات البنية األساسية للمطارات".
كذلك تواصل اإليكاو التعاون مع الجهات المعنية لتيسير اإلسراع بوتيرة التقنيات والمبادرات الخضراء المراعية للبيئة ،بما في ذلك تطوير
الطائرات العاملة بالكهرباء والهيدروجين ،وابتكار عمليات جديدة لتوليد أنواع مستدامة من وقود الطيران والطاقة النظيفة ،والتوصل إلى حلول
البنى األساسية.
عصرية أكثر استدامة فيما يخص إرساء ُ
وعقدت اإليكاو سلسلة من الندوات الشهرية على اإلنترنت لجمع وتبادل هذ الحلول الخضراء ،وذلك في سياق التحضير لندوة اإليكاو لتقييم
خفض انبعاثات الكربون لعام  2021المقرر عقدها في الفترة من  8/31وحتى  ،2021/9/2والتي ستعقبها فعالية إرساء سياسة التعافي
األخضر المقرر عقدها في .2021/9/3
وأكدت نائبة المدير لشؤون حماية البيئة في اإليكاو ،السيدة جين هوب ،بقولها" :استجابةً للطلب الذي تلقيناه من الجمعية العمومية لإليكاو
في دورتها األربعين ،واسترشاداً بالعديد من اإلعالنات عن خفض االنبعاثات إلى الصفر بحلول عام  ،2050تعكف اإليكاو حالياً على تقييم
جدوى وضع هدف عالمي طموح للمناخ على المدى الطويل في مجال الطيران الدولي ،وذلك بالتوازي مع تحقيق خطط الطريق الموضوعة".
يعود االحتفال باليوم العالمي لألرض إلى عام  1970ويتكرر االحتفال به في الثاني والعشرين من أبريل من كل عام ،بهدف تذكير أنفسنا
بالتحديات البيئية الفريدة من نوعها ،والحرص على مواصلة االستثمارات الذكية في التكنولوجيا المستدامة ،وارساء السياسات العامة التي
تستشرف المستقبل ،وتعزيز التوعية والتثقيف بالنواحي البيئية .وكان موضوع يوم األرض لعام  2021هو "استعادة األرض" حيث جرى
التركيز على العمليات الطبيعية والتقنيات الخضراء الناشئة والتفكير الخالق المبتكر القادر على إعادة التوازن إلى النظم البيئية في العالم.
وأشارت األمينة العام لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،بقولها" :إن مستقبلنا معلق بالبيئة على كوكب األرض ،وهذه لحظة حاسمة تستوجب حماية
البيئة .فالعلم يكشف لنا عن ضرورة القيام بالمزيد ،والتكنولوجيا أظهرت لنا أن ذلك في المستطاع .إال أن ذلك يستلزم منا جميعاً أن نعمل
معاً كمجتمع عالمي على نحو غير مسبوق ،وأن نتحد سوياً كل يوم انطالقاً من الروح اإليجابية ليوم األرض ،سعياً لجعل حلم إقامة عالم
مستدام واقعاً ملموساً".

مصادر للمحررين
معلومات عن اإليكاو

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشأتها الحكومات في عام  1944لمساعدتها
في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي .ومنذ ذلك الوقت ،اعتمدت الدول أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية من
خالل اإليكاو ،مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية
حقيقية .وتوفر محافل المنظمة أيضاً فرصاً عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي الق اررات
في الحكومات وممثلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية
المعترف بها رسمياً
َ
في قطاع النقل الجوي.
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