
 
 

لمنتدى االقتصادي العالمي بشأن أنواع وقود لوجه كلمًة أمام االجتماع الوزاري ت  اإليكاو 
 الطيران الم ستدام

 للنشر الفوري

منتدى لاالجتماع الوزاري لأمام  مساأل ،الدكتورة ليو فانغمعِرض حديث األمينة العامة لإليكاو، في  -21/٥/2021، مونتريـال
 ة تربطعالمي أداة   اعتباره ي شكلب قطاع الطيران المدني الدولي أن تدأك  ستدام، وقود الطيران الم  أنواع  بشأن االقتصادي العالمي
ستدامة نطاق يضمن االلتعزيز النمو االقتصادي على  بقوة اعليهأحد القطاعات الي ي عتمد و  عمال التجاريةبين الشعوب واأل

عملية االنتقالية التي تـ راعي االعتبارات البيئية في دور رئيسي في الفإنه يقوم بالمجتمعات العالمية، استثمارات من خالل  الهادفة
 .المفي الع مرحلة ما بعد الجائحة

 مينواأل، السيد روبرت كورتس ا،بريطانيفي وزير الطيران ، ماعكان من بين المسؤولين الحكوميين المشاركين رئيس االجتو 
وزير الطاقة ، سهيل محمد المزروعيالسيد ومعالي المهندس ، السيد سولومون كيتونغو، اكينيفي ل دولة للنقالرئيسي لوزارة ال

  ة.اإلمارات العربية المتحدب ةتحتيال يةوالبن

في مساعدة البلدان على استكشاف جهود المبذولة الاليوم تقود  اإليكاو إن" قائلة :ليو للمشاركين في الجلسة  ةالدكتور  هتقد توج  و 
نظر تـوواصلت حديثها قائلة : "و ، "ستداميع وم  سر شكل الطيران ب في مجالوتقييم أفضل الخيارات الممكنة لتحقيق إزالة الكربون 

 ،ز على ثالثة مجاالت ابتكار رئيسيةترك  هي و  الطويلجل على األهدف جديد لالنبعاثات القطاعية  إلى وضعا  حاليهذه البلدان 
 ".الوقودأنواع التكنولوجيا والتشغيل و هي 

لتحقيق الهدف والفعالة بالخير أحد أكثر األدوات الواعدة ك اي نظر إليه وقود الطيران المستدامأنواع أن للوزراء ليو الدكتورة وأكدت 
ق من ـ  وحتى الوقود المشت من منتجات النفايات جخر  تسوالوقود الم   بما في ذلك الوقود الحيوي، الكربون الحالي المتمثل في إزالة

 .ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي

 تشهدها، ةعالمي انتقاليةعملية ل شك  يجب أن ي ستداموقود الطيران الم  أنواع ألن االنتقال إلى  ا  على أنه نظر أيضا  التأكيد  وجرى
تحقيق نتائج ناجحة في منها ل هي عناصر البدوبناء القدرات تبادل المعارف بفعالية فإن ، على السواء البلدان المتقدمة والنامية
 .ا  طو ر التكنولوجية األكثر ت نجازاتبعض الحاالت مثل اإل

لنقل الجوي الدولي ستتطلب استثمارات كبيرة في مجال ا اآلنالمستويات المطلوبة بستدام أنواع وقود الطيران الم  ق درات ألن  ا  نظر و 
أنواع وقود رواد أبرز  ا  د أيضوح  لطيران المستدام ي  في مجال ا ا  عالمي ا  تحالف اإليكاوت قــامفقد أ، يمستوى العالمالعلى 
 .ستدامالم   الطيران

ووضعها  ا  عرضها عالمي كي يتسنىا إلـينجديدة وِجهات م بتكرة أصوات  ضمع إلى : "نتطل  قائلة   جتماعلالقد توجهت الدكتورة ليو و 
المتعلقة بأنواع وقود اإلقليمية تدابير المن  مزيج"حتى ال يؤدي ومضت تقول: ، "في هذا الشأنفي جميع االعتبارات  في االعتبار
 ."عوائق تجاريةزيادة التكاليف أو رفع الجهود أو الإلى تكرار  ستدامالطيران الم  



قطاعات النقل بشأن حوافز الوقود غيره من الطيران و قطاع بين  واسعة النطاقو  متكافئة ف رص تاحةإأهمية  اإليكاووقد أبرزت 
على المستوى ستكون مطلوبة  موقود الطيران المستداأنواع  أن مئات من مصانعإذا ما أخذنا في االعتبار ستدام، ال سيما الم  
تتطلب زيادة هذا النطاق  فيالطاقة مجال مئات الماليين من الدوالرات لكل منها، وأن التحوالت في تبلغ بتكلفة وذلك عالمي، ال
 .التعاون أواصر وطيدستثمارات وتاال

لشركات الطيران بالمطالبة  ا  حالي )خطة كورسيا( "لتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولياإليكاو لخطة "سمح وت
يمثل أول سياسة هو ما ستدام عند استيفاء معايير االستدامة المحددة، و قود الطيران الم  أنواع و بفوائد ثاني أكسيد الكربون من 

 ام.ستدالوقود الم  أنواع على استخدام لتحفيز ل ينواتفاق عالمي

ي راعي االعتبارات  ويجقطاع نقل كي ال يتسب ب إنشاء من عمل المزيد  البدولكن : "ة  قائل إليكاول ةالعام ةاألمين تحصر  قد و 
 ."نا وشعوبه واقتصاداتهــعالمِ بين  تاختالالفي إحداث البيئية 

من التدابير التي شاملة  جزء من مجموعةد هي مجر   ستداموقود الطيران الم  أنواع أن دت حيث أك   حديثهاليو  ةالدكتور  تمـتـواخت
من  ا  كبير  ا  تقدماليوم   نشهدأننا و ، لمعالجة االنبعاثات القطاعية واالستدامة البيئية اإليكاوها من خالل اتخاذاتفقت البلدان على 

يجاد كنولوجياتالطائرات وتمة في مجال قد  ـالبتكارات المتالترويج ل حيث األرض، وعلى كفاءات تشغيلية جديدة في الجو  الدفع وا 
 .ا"في إطار "خطة كورسيانبعاثات الرحالت الدولية عن تعويض لل ياالتفاق العالمإبرام ة مثل هاملتزامات القيام باو 

 

 

ذين الوزراء من كينيا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، اليوم  أمام  ،ليوفانغ معِرض حديث األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة في 
 اعتباره ي شك لب قطاع الطيران المدني الدولي أن تدأك  ستدام، وقود الطيران الم  أنواع  " بشأنمنتدى االقتصادي العالمي"ال اجتماع شاركوا في

ستدامة نطاق يضمن االلتعزيز النمو االقتصادي على  بقوة اعليهأحد القطاعات الي ي عتمد و  عمال التجاريةبين الشعوب واأل ة تربطعالمي أداة
بعد  راعي االعتبارات البيئية في مرحلة ماعملية االنتقالية التي تـ دور رئيسي في الفإنه يقوم بالمجتمعات العالمية، استثمارات من خالل  الهادفة
 .المفي الع الجائحة

 
 



 مصادر للمحررين

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

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
ما أتاح إقامة شبكة عالمية سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، بطة بمما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرت، اإليكاوخالل 

فرصا  عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات أيضا  وتوف ر محافل المنظمة حقيقية. 
الجهات المعنية المعتر ف بها رسميا  ر الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من في الحكومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غي

 في قطاع النقل الجوي.
 

 حماية البيئةو اإليكاو 
 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

  اإللكترونية بشأن فيروس كورونااإليكاو بوابة 
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