
 

 
 انبعاثات الكربون قيمة صفرية لصافي  بالتزام صناعة الطيران الجديد بتحقيقترحب اإليكاو 
 2050عام بحلول 

 للنشر الفوري 

العام بالهدف الطموح الذي جاء في الوقت المناسب والذي اعتمدته صناعة  اب رئيس مجلس اإليكاو وأمينهرح   -5/10/2021 ،مونتريـال
 .2050صفریة لصافي انبعاثات الكربون بحلول عام قيمة الطيران الدولية اليوم لتحقيق 

قيمة عالمية عمليات الطيران المدني التحقق بأن " الطيرانقطاع صناعة  تعهد، (ATAG)فریق عمل النقل الجوي ه اليوم في إعالن أصدر و 
 الطاقةرلى مصادر نتقال االو  كفاءةلزیادة مستوى ال تدابير متسارعةباالستناد إلى ، 2050صفریة لصافي انبعاثات الكربون بحلول عام 

 واالبتكار عبر قطاع الطيران وبالشراكة مع الحكومات في جميع أنحاء العالم". الجديدة
 قاطعتبي ن بشكل أحدث تقاریر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن "قائاًل يتانو اكش ي ق رئيس مجلس اإليكاو، السيد سالفاتور وعل  

تنضم إلي  اليوم في الترحيب  اإليكاومتأكد من أن جميع الدول األعضاء في  ي، وأنا البشریة اآلن بسبب تغير المناختعرض لهتالتي األخطار 
الذي اعتمدته صناعة النقل و  2050المتمثل في تحقيق قيمة صفریة لصافي انبعاثات الكربون بحلول عام بهذا الهدف األخير والطموح للغاية 

 .على النحو الواجب من أجل أن يستمر قطاعنا العالمي في القيام بدوره الجوي 
لمشغلي  اإليكاو تهنئة، حيث شدد على سالرئيأعرب عنها التي مشاعر عن ذات الار سخوان كارلوس ساال ، السيدلإليكاواألمين العام  وعب ر

التي في الصناعة  الجهات المعنية األخرى والعديد من  شركات الطيران والمطارات ومصنعي الطائرات ومقدمي خدمات المالحة الجویة
 هذا الهدف المناخي الطموح والحاسم على المدى الطویل. اعتمادفي شاركت 

الذي  بعد أيام فقط من البيان القوي للغاية 2050تحقيق قيمة صفریة لصافي انبعاثات الكربون بحلول  صناعة الطيران عن یأتي إعالنو 
إعادة فتح السفر الدولي بشكل للنهوض بعملية بتصميم أكبر  للعمل سویا "السبع الدول مجموعة"والصحة في نيابة عن وزراء النقل  ُأدلي به

 آمن ومستدام.

  



 

 مصادر للمحررين
 بوابة اإليكاو اإللكترونية المخصصة لفيروس كورونا

 البيئة وحمايةاإليكاو 

 معلومات عن اإليكاو
صة التابعة  لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخص ِّ

قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االت ِّساق على لوائحها  12 000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفِّ ر محافل اإليكاو أيضًا فرصًا  الوطنية المتعل ِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران

ة للمشورة والمناصرة ليتم  تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من قِّبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع
 .لنقل الجوي المعترف بها رسمياً للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعني ة با

 (CARTفرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران )معلومات عن 
قة للحكومات كي  2020في مارس  (CARTفرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران )ُأنشئت  الدولية والمشغلين تقدم إرشادات عملية ومنس 

ورونا عالميًا إعادة تشغيل قطاع النقل الجوي الدولي ومساعدته على التعافي من جائحة فيروس كمن أجل وذلك  ،على مستوى قطاع الطيران
 سقة.توبصورة م
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