اإليكاو تسلّط الضوء على تعافى قطاع الطيران الشامل ومراعاة البيئة في قمة P4G
للنشر الفوري

مونتريـال -202١/٦/١ ،أوضحت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو للمشاركين في حديثها في قمة  P4Gلعام  ،2021وهو
اجتماع عالمي رائد لتسريع وتيرة األعمال التي تضطلع بها الشراكات القائمة على قوى السوق في البلدان النامية ،استضافته
جمهورية كوريا ،أن الحكومات تتحمل دور مهما لتؤديه في معالجة موضوع "التعافي األخضر الشامل نحو الحياد الكربوني" ،وهو
شعار اجتماع  P4Gلهذا العام.
وعلقت الدكتورة ليو قائلة" :لقد أُعجبت للغاية بالدرجة العالية من االبتكار والتي ينص ب ب ببي التركي فيها اآلن على التحدي المتمثل
في ضب ببمان اسب ببتدامة قطاع الطيران" ،مشب ببيرة إلى أن هذا يعني أنه "يمكننا ،بل ويجي علينا ،تحديد مسب ببار مسب ببتدام للنقل الجوي
دون التضحية بروابطنا المشتركة مع بعضنا البعض ومع عالمنا".
كما شببددت على أن "النجاح النهائي في تحقيق هذه األهداف سببيتطلي منا إجراء تقييم فعال وشببامل للتكنولوجيا والتمويل والبنية
التحتية والسياسة ووجهات النظر المهمة األخرى التي ينطوي عليها هذا العمل".
وأكدت الدكتورة ليو أنه من بين  193دولة تتعاون مع بعضب ب ببها البعض في مجال النقل الجوي الدولي بموجي اتفاقية شب ب ببيكا و،
ثمببة مجموعببة تمثببل  ٪68من االقتص ب ب ب ب ب ب بباد العببالمي و ٪61من االنبعبباثببات العببالميببة قببد الت مببت فعليببا بتحقيق هببدف االنبعبباثببات
الصفرية الصافية بحلول عام .2050
ونظ ار ألن هذه الدول و يرها من الدول األعضاء في اإليكاو تستكشف اآلن هدفا طموحا جديدا طويل األجل النبعاثات الرحالت
الجويببة الببدوليببة من خالل وكببالببة الطيران التببابعببة لألمم المتحببدة ،قبببل انعقبباد الجمعيببة العموميببة الحبباديببة واألربعين في أكتوبر
 ،2022فقد وجهت إليهم الدعوة إلى "اتخاذ إجراءات جريئة من خالل اإليكاو لتحقيق أهدافنا المناخية المش ب ببتركة للمس ب بباهمة في
تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة".
وفي حين أن جائحة فيروس كورونا قد طرحت العديد من الص ببعوبات الكبيرة للمجتمع الدولي ،وللطيران الدولي بش ببكل أكثر حدة
من العديد من القطاعات األخرى ،أش ب ببارت الدكتورة ليو إلى أن إ الق الكثير من القطاعات قد وفر أيض ب ببا فرص ب ببة مهمة إلعادة
البناء بش ب ب ب ببكل أفض ب ب ب ببل من حيث اس ب ب ب ببتدامة قطاع الطيران ،وأن العديد من ش ب ب ب ببركات الطيران تعيد بالفعل تقييم التقنيات التقليدية
وأساليي األعمال ،ولم تعد تستخدم الطائرات القديمة والتي تنجم عنها الكثير من االنبعاثات.
وشددت على أن "التضامن في طريقة تحسين هذه التطورات أمر ضروري" ،كما أشادت بالحكومات إذ إنها استمرت في التعاون
مع الصب ببناعة والمجتمع المدني طوال فترة الجائحة بصب ببدد برنامج عمل اإليكاو الحالي والشب ببامل في مجال البيئة .واعتمد الكثير
منها أيض ب ب ببا خطط عمل اإليكاو الوطنية لتقليل انبعاثات ثاني أكس ب ب ببيد الكربون في القطاع ،وأود أن أدعو هذه الدول إلى تحديث
خططها على سبيل األولوية".
كما وجهت الدكتورة ليو عناية صب ب ب ب ب ب ببانعي القرارات الوطنيين إلى أنه ال ي ال بإمكان الحكومات المضب ب ب ب ب ب ببي قدما في تحقيق هذه
األهداف الطموحة من خالل التأكيد على أن عمليات إنقاذ ش ب ب ب ببركات الطيران الوطنية نتيجة للجائحة "تقترن بش ب ب ب ببروط واض ب ب ب ببحة
لتحقيق مفهوم االستدامة".

وتُعد قمة  P4Gلعام  2021اجتماعا دوليا رئيسببيا للنهوض بالش براكات القائمة على قوى السببوق وتعبئة العمل السببياسببي والقطاع
الخاص الرفيع المستوى لتوسيع نطاق الحلول المبتكرة في البلدان الشريكة في إطار مجموعة  P4Gوخارجها .ويعتبر هذا الحدث
بمثابة نقطة انطالق لمؤتمر األطراف الس ب ببادس والعشب ب برين ( )COP26القادم ويوفر فرص ب ببة عالمية للبلدان لمواصبب ببلة العمل على
تحقيق طموحاتها واظهار مدى مواءمة الشراكات في إطار  P4Gمع برنامج العمل العالمي.

مصادر للمحررين
معلومات عن اإليكاو

اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها حكومات في عام  1944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12000قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتِّساق على لوائحها الوطنية
المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية .كما توفِّر محافل اإليكاو أيضا فرصا للمشورة والمناصرة
ليتم تشاطرها مع َّ
صناع الق اررات في الحكومات من ِقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات ير الحكومية التابعة للمجتمع المدني و يرها من
الجهات المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسميا.
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