
 

 
االنبعاثات في مجال الطيران على الصعيد العالمي  خفضفي اإليكاو للنظر في أهداف  وزاري اجتماع 

 من أجل مكافحة تغّير المناخ
 للنشر الفوري 

أيام  أربعةمدة لثاء في إطار جولة مهّمة دولة في مقر اإليكاو يوم الثال 119اجتمع وزراء ومسؤولون من  – 21/7/2022، مونتريـال
عالمي طويل األجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جماعي هدف جديد تحديد  من أجلمستوى الرفيعة واإلحاطات المناقشات ال تخّللتها

 في مجال الطيران الدولي. 
العمومية  في الدورة الحادية واألربعين للجمعيةالهدف الجديد لخفض االنبعاثات على الصعيد الدولي إضفاء الطابع الرسمي على وُيتوقَّع 
من أجل مساعدتها على  الجمعية العموميةقبل انعقاد وكانت الدول قد طلبت من مجلس اإليكاو العمل  ،المرتقبة في سبتمبر المقبل لإليكاو

 .خفض االنبعاثاتلخيارات مختلف الالنظر في جدوى 
عالمي تحديد هدف  إمكانية بشأنعن لجنة حماية البيئة في مجال الطيران التابعة لإليكاو  مهمّ  جديد تقريرصدار إوكانت نتيجة هذا العمل 

ثالثة سيناريوهات متكاملة في  ت فيهحّددحيث طموح طويل األجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران المدني الدولي، 
مصدر  وُيعتَبرفي هذا األسبوع  ناالنبعاثات في مجال الطيرا الزاوية لمناقشات الدول لخفض التقرير حجر قطاع الطيران. وسيشّكل هذا

 .العمومية الجمعيةفي أثناء دول لللتوصيات التي تضعها ل ا  موثوق معلومات
الرفيع المستوى ُيثبت عزمنا  على أن "االجتماع، في كلمته االفتتاحية، سالفاتوري شاكيتانووفي هذا الصدد، شّدد رئيس مجلس اإليكاو، السيد 

 بكلمة رئيسية. بعده الشمسية"النبضة مبتكر ورئيس "مؤسسة  رتران بيكار،د. ب وأدلى"، جميعنا على بناء مستقبل مستدام للطيران الدولي
قوّية من أجل العمل مع بعضها البعض ومع القطاع من خالل اإليكاو السياسية الإرادتها اإلعراب عن كما دعا رئيس المجلس الدول إلى 

 جديد لخفض االنبعاثات.الطويل األجل و الطموح العالمي الهدف تحديد المن أجل الالزمة  والقيام باألعمال
األسبوع في مونتريال، سعت اإليكاو إلى تنظيم أنشطة توعية وبناء البيئية الرفيعة المستوى لهذا لألعمال  ةالمكّثف اتفي إطار التحضير و 

 . 2022و 2021في عامي الطيران  في مجال حوارات العالمّيةالة من لالقدرات في مجال البيئة مع الدول من خالل سلس
شهدت عروضا  عن أحدث التكنولوجّيات حيث البتكار البيئي، ل يةتقييمال فعالّياتالة سنوّية من لم المتحدة سلسكما استضافت وكالة األم

في الطويل على األجل الحلول المقترحة للحّد من الكربون تطبيق البيئية والجهود البحثّية لتتمّكن الدول من النظر بشكل أفضل في إمكانية 
 قطاع النقل الجوي الدولي. 

او، السيد إليكلعام المين األمالحظات ملهمة من رضت خالله وعُـ عشية انعقاد االجتماع الرفيع المستوى  األخير التقييمياالجتماع واخُتتمت 
باإلضافة إلى (، السيد غاريث رودجيرز، Farnborough International)للطيران  فارنبورومعرض ، والمدير التنفيذي لرساالساخوان كارلوس 

 ."مؤسسة الشباب للطيران المستدام"مؤسسي  ىحدهي إو ديرشا بورا السيدة 
سعيا  إلى  (ACT-SAF) "اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام برنامجفي تنفيذ "اإليكاو مؤخرا  بدأت كما 

 .ما بين الدول والقطاع والجهات المعنيةالتعاون في هذا المجال فيوتوطيد أواصر الشراكات  زيادةالمساهمة في 
االجتماع الرفيع المستوى بشأن جدوى تحديد هدف طموح طويل األجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في وانتخب المشاركون في 

 ،لرئيسلاألولى  ةنائباللالجتماع، باإلضافة إلى  ا  غيانا، رئيس جمهورية خوان إدغيل، وزير األشغال العامة في السيدمجال الطيران الدولي 
المناوبة لكينيا الممثلة السيدة تشاريتي موزيال،  ،لرئيسلالثانية  ةنائبالو  النقل والطيران المدني في جزر الملديف ةالسيدة أيشاث ناهوال، وزير 

 . في اإليكاو
 



للتحرك بشكل مسؤول على  ةقطاع الطيران الدولي انتهاز هذه الفرصعلى " هاالفتتاحّية، شّدد رئيس مجلس اإليكاو على أن كلمتهوفي ختام 
ّية في قطاع النقل الجوي الجهات المعنو طويل األجل من شأنه أن ُيمّكن اإليكاو والدول األعضاء فيها الطموح العالمي الهدف الوأن  ،الفور

 تغّير المناخ." لمعالجةءا  من الحل العالمي جز  من أن يصبحوا

 

 

 مصادر للمحررين
 االجتماع الرفيع المستوى بشأن جدوى تحديد هدف طموح طويل األجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي 

 المعلومات الكاملة
 الدورة الحادية واألربعون للجمعية العمومية لإليكاو

 المعلومات الكاملة

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

لوائحها قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتِّّساق على  12 000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
أيضا  فرصا  ان وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفِّر محافل اإليكاو الوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطير 

الحكومية التابعة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من قِّبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير 
 ة بالنقل الجوي المعترف بها رسميا .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنيّ 
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