
 
 

 رص الجديدةأحدث االبتكارات وااللتزامات الملموسة والفُ  ية ُتبرزلتقييماندوة اإليكاو 
  إلزالة الكربون في مجال الطيران

 للنشر الفوري 

خفيضات ثاني أكسيد الكربون داخل القطاع بدعوات قوية من الحكومات تقييم لت 2021تمت عملية اإليكاو لعام ـاخت   -7/9/2021 ،مونتريـال
لتعجيل التكنولوجيا والعمليات وأنواع الوقود لمجال ة في هاماالبتكارات الجديدة ال، وإبراز لذين أبدوا طموحًا كبيراً ا سؤولي قطاع الطيرانمو 
 تحقيق الطيران المستدام.ب

طموحة  ما لديهم من خططبوالخبراء الفنيون والباحثون والمبتكرون والسلطات الوطنية  قطاع الطيرانكبار مسؤولي واد الطيران و ر  ساهم قد و 
 أكثر منحضرها و يوم الجمعة الماضي  ت أعمالهاأربعة أيام وانته ندوة التي استغرقتالطيران الدولي خالل المجال إلزالة الكربون من 

 العالم. ختلف أقاليمم افتراضي منشكل في مشارك  1 000

السيدة  ،ونائبة األمين العام لألمم المتحدة ؛روبرت كورتسالسيد  ،مة من وزير الطيران البريطانيله  بيانات م  إلقاء بلندوة أعمالها ات هذه افتتحو 
 ار.سخوان كارلوس ساال السيد ،إليكاوواألمين العام ل، فاتح بيرولالسيد  ،والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ؛أمينة محمد

، كنوت أريلد هاريدي السيد ،النرويجفي ووزير النقل  ؛بان كي مون السيد  ،الجلسات الالحقة األمين العام السابق لألمم المتحدةأعمال وافتتح 
 بورج بريندي.السيد  ،ورئيس المنتدى االقتصادي العالمي

للفريق الحكومي الدولي ة لمجموعة العمل األولى التابعة المشارك ةبل الرئيسق   أحدث العلوم منجرى استعراض  ندوة،في إطار اإلعداد للو 
خفض انبعاثات قطاع الطيران من الرئيس بلتزامات اال عنات مالحظاإلدالء بثم ديلموت،  - فاليري ماسون  ، السيدةالمعني بتغير المناخ

 ي والش.ويل ، السيدياتاالتنفيذي لأل

المعهد العالي للمالحة " اد األعمال الشباب وإعالنبما في ذلك مبادرات روّ ، شبابالات ساهممبرًا لمن 2021عام التقييمية لندوة ال تشّكلو 
 شاملةمجموعة "عن دعوة مفتوحة إلنشاء  اإليكاوأعلنت و . "معهد الطيران المستدام" إنشاءعن  (ISAE-SUPAERO) "الجوية والفضاء

 ع إحراز تقدم بحلول نهاية أكتوبر.مع توقّ ، الطيران بشأن الطيران المستدام أوساطسمح للشباب من جميع أنحاء العالم بالمشاركة مع ت "للشباب

الحكومات  شملتو طريق للطيران المستدام الخرائط  إعدادعن في مناقشة حيوية  المشاركون ساهم ، يةتقييمالالندوة من اليوم األول  خاللو 
 .قطاع الطيرانفي ال المعنيةالجهات و 

يتمثل في جعل  تحديد هدفمن خالل لمطارات، في هذه الجلسة الدولي لمجلس للويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام لالسيد ساهم و 
، (PtL) "ائلو الطاقة إلى س"تحويل  بهدف بيان العمليالتمويل و للعن مبادرة خالل هذه الجلسة أعلنت ألمانيا ما ك، كربون خالية من ال لمطاراتا

االنبعاثات ف صافي هد تحقيق واصل حيث، "OneWorld" فتحالالجلسة أيضًا  في شاركو يورو.  يون بل قيمةب تمويللل ةخط في إطار
طريق الجديدة الطة يالعام الماضي باإلعالن عن خر ي انعقدت الت يةلتقييما اإليكاوندوة ن عنه في عل  ي أ  ذالو  2050الصفرية بحلول عام 

 لتحقيق هذا الهدف.بشأن الكربون 

مختلف تقديم حيث جرى ، الوقودأنواع المتعلقة بخفض االنبعاثات من خالل التكنولوجيا والعمليات و  والتطوراتز المحر  التقدم إبراز وجرى 
مد هدف طموح عالمي طويل األمن وضع جدوى البشأن  اإليكاو تتحليالمعلومات عن الوضع القائم لعرض أحدث الالجلسات من خالل 

 .إليكاولالعمومية معية للجخالل الدورة الحادية واألربعين في هذا الشأن التخاذ القرار  اً استعداد

انبعاثات  خفضميم الطائرات الجديدة لاتص عنوالباحثين المصّنعين  منمة مقدّ ًا عروض شملتفالتكنولوجية صة للجوانب المخص  الجلسة أما 
لطاقة النظيفة إلى مجموعة واسعة من الخيارات بشأن وقود الطائرات المستدام والهيدروجين المخصصة لجلسة الواستمعت ، الكربون  ثاني أكسيد



الوصول إلى الصفر " نبشأ (IRENA)" الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"تقرير  أحدث المعلومات عنبما في ذلك ، الكهرباءإمدادات و 
عن أيضًا  الطاقة الذكية() "SmartEnergy" شركة علنتوخالل هذه الجلسة، أ . "الوقود البيولوجي للطائرات النفاثة –دة ة المتجدّ باستخدام الطاق

 في أيبيريا. "ائلو الطاقة إلى سل حوّ ي  "جديد مشروع بشأن  "Sunfire" مؤسسة شراكة جديدة مع

راعي تي ت  لطاقة الإلى ااالنتقال الشامل عملية أن بتوضيح جرى ال، التحتية ىناالبتكارات في المطارات والعمليات والب   عنخالل المناقشات و 
التأكيد على ذلك من خالل إعالن شركة  وجرى . اتلمطار باتحتية حديثة  ىنتطلب طاقة أنظف وب  تـلطيران ساالعتبارات البيئية في مجال ا

"Air Liquide"  لهيدروجين في المطارات.جديدة لعن شراكات ومبادرات 

 "كربون لترخيص االستدامة والالدولية  "المؤسسةأعلنت ، ةراعي االعتبارات البيئيإلى عملية ت  عوامل التمكين لالنتقال  نبشأخالل المناقشة و 
(ISCC) و"المبادرة  اإليكاوكما أعلنت "ترخيص أنواع الوقود المؤهل في إطار خطة كورسيا" معايير  إطارفي األولى  ةالثالث لتراخيصعن ا

للدفع مستقبل للجمع بين قطاعي الطيران والخدمات المالية في التعاون  إقامة عن (UNEP-FI)المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة" 
 .البيئيةفي عملية االنتقال التي تراعي االعتبارات ستثمارات الاب

 للطيران المدني في هولندا.باإلنابة جاكو ستريملر، المدير العام السيد ، افتتحه "يوم السياسة الخضراءـ "بأعمالها  يةالتقييمالندوة اختتمت و 
الحقة على أهمية المناقشات وأكدت اللطيران، في مجال اقد السياسة الخضراء ة لع  انطالقبمثابة  "الخضراءيوم السياسة "ودعا إلى اعتبار 

 .ةالشراكات بين الجهات المعنية المتعدد

، رسالة ملهمة من المبعوث األمريكي للمناخم قد   ثم، عةـشجّ م  بمالحظات ختامية  سالفاتوري شاكيتانو،السيد  ،اإليكاو وأدلى رئيس مجلس
 .مدعلى تحديد هدف طويل األ 2022عام إليكاو في العمومية لجمعية دورة ال المشاركة فيع البلدان جون كيري تشجّ  السيد

ّواد الجلسة الختامية إلى استمعت كما  العالمي  ابعالطتناول غونزالو مونيوز، الذي  السيدوهو ، المناخفي مجال المستوى  يرفيعالأحد الر 
 الفورية. المسار الصحيح من خالل اإلجراءات تباعلصفري وااجهود دولية لتحقيق هدفه بذل الطيران يتطلب قطاع أن أوضح ، و قطاع الطيرانل

جهات المعنية ل، وهو منتدى ل"العالمي للطيران المستداماإليكاو الف "تحالندوة على االنضمام إلى المتحدثين والمشاركين في  ع جميعــجّ ش  و 
عند  دفيئةانبعاثات غازات الخفض  عّززشأنها أن تسريع تنفيذ الحلول المبتكرة التي من أفكار جديدة وت بلورة المساعدة علىإلى  ىسعتي تال

 .في األجواءفي األرض أو ، المصدر

 



 

 
 مصادر للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، أ نشمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصّ  
وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 

ة شبكة عالمية ما أتاح إقامسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 
صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات أيضًا وتوفّ ر محافل المنظمة حقيقية.  فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخصّ 

ف بها رسميًا الجهات المعنية المعتر  في الحكومات وممثّ لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 
 في قطاع النقل الجوي.

 حماية البيئةو اإليكاو 
  اإللكترونية بشأن فيروس كورونااإليكاو بوابة 
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