
 

 إلى الصفر  صافي انبعاثات الكربون لخفض   الدول تعتمد الهدف الطموح العالمي
 الدولية  الجوية للرحالت 2050بحلول عام 

 للنشر الفوري 

صافي  خفض  الدول األعضاء في اإليكاو هدفًا طموحًا عالميًا وجماعيًا طويل األجل لاعتمدت    -  7/10/2022  -  مونتريال
  2500من  شارك فيها أكثر  إثر أسبوَعْين من المداوالت الدبلوماسية المكثفة    2050بحلول عام  إلى الصفر  انبعاثات الكربون  

 الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية لإليكاو.ضمن أعمال  منظمة  57دولة و 184مندوب من 

المتضافرة   الطويل األجل على اآلثار  الطموح  الهدف  إلى  لتدابير  ل وسيعتمد تحقيق  الرامية  ثاني أكسيد المتعددة  انبعاثات  خفض 
عمليات الطيران وزيادة إنتاج أنواع وقود الطيران  تبسيط  تقنيات الطائرات الجديدة والمبتكرة و   عتمادا اإلسراع ب الكربون، بما في ذلك  

 . ونشرها   المستدام 

على "أن اعتماد الدول لهذا الهدف الجديد والطويل األجل    الصددهذا  في  رئيس مجلس اإليكاو، السيد سالفاتوري شاكيتانو،    وشّدد
ساهم بشكل كبير  ي  س  ،قطاع الطيرانعاملة في  مجموعات  قطعتها  التزامات شبيهة    إثر  ،ون ن أجل قطاع نقل جوي خاٍل من الكربم

التوصل    جلتحقيق االبتكار األخضر الذي يجب تسريع وتيرته في العقود المقبلة من أالالزم من أجل التنفيذ و الزخم  إنشاء  في  
 إلى رحالت جوية ال توّلد انبعاثات كربون". 

أحرزت الدول تقدمًا دبلوماسيًا ملحوظًا وبارزًا : "بقوله  السياقفي هذا    السار،ا، السيد خوان كارلوس سوعّلق األمين العام لإليكاو
النقل  والستمرار منظومة  لضمان استدامة كوكبنا في المستقبل  حرجة  ذات أهمية    مواضيعَ وفي    العمومية  الجمعيةفي هذه  جدًا  

 ." البعض ببعضهموتربطهم الناس التي تخدم الجوي 

بشكل جماعي على أهمية دعم االستثمار والتمويل المستدام لتحقيق الهدف الجديد ة لإليكاو  وشّددت الدول والجمعية العمومي 
للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام  الجديد  النبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعمت برنامج اإليكاو  

(ACT-SAF  دعمًا كاماًل ) عقد مؤتمر ثالث حول  أيضًا إلى    ودعت   ، بشكل سريع امه  من أجل توّفر وقود الطيران المستدام واستخد
 .  2023اإليكاو خالل  الطيران والوقود البديل في  

استكمال المراجعة الدورية وكان من بين أبرز المستجدات األخرى في مجال البيئة خالل الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية  
خط أساس جديد   اعتماد   ووافقت الدول على   . كورسيا( خطة  األولى لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ) 

كما وافقت على ،  2019في عام  من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون    % 85  ي شّكل وما بعده،    2024بدءًا من عام    كورسياخطة  ل 
 . ه بعد  وما   2030  عام   من  بدءاً متطلبات التعويض  حتساب  والفردي ال   ي النمو القطاع معّدلة لمعاملي  مئوية  استخدام نسب  

عامة المديرة الللسيدة بوبي كوزا،  ةالحكيملى القيادة االستثنائية والرئاسة هذه النتيجة التاريخية للجمعية العمومية إفضل ي عزى و 
 . لجمعية العمومية لإليكاوسيدة ترأس اهيئة الطيران المدني في جنوب أفريقيا وأول ل

  



 
 معلومات للمحررين 

 اإليكاو وحماية البيئة
 الدورة الحادية واألربعون للجمعية العمومية

بينما تلك الناتجة عن   ،اتفاق باريسبموجب  التزامات الدول  تندرج ضمن  الجوية المحلية  رحالت  الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن  
من خالل إجماع دبلوماسي  ااتفاقية شيكاغو واالتفاقات ذات الصلة التي تتوصل الدول إليهبشكل جماعي  فتعالجهاالدولية  الجوية الرحالت

 في اإليكاو. 
العمومية، تعتمدباإلضافة إلى صانعي   يتعاونون معًا في فعاليات الجمعية  الذين  الدول  المتعددة    النتائجالنقاشات و  القرارات الرسميين في 

 المجتمع المدني المشاركة كمراقبين رسميين. من جانب القطاع وهيئات األطراف على المساهمات األساسية 

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/a41/Pages/default_ar.aspx


 معلومات عن اإليكاو
دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق   193هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد   او()اإليك منظمة الطيران المدني الدولي

 .المنفعة المتبادلة
مه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي  ، ظل ما تقدّ  1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام  

، لربط العائالت والثقافات واألعمال في  د عليها، في التنّقل جّواً بها وي عتمَ   قيق شبكة فريدة من نوعها، ي عتد  بالجهد الفني، على تحون  المقر  
 .جميع أنحاء العالم، حفزًا للنمو المستدام، وتعزيزًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حّطت الطائرات وطارت

، أكثر  ومع الدخول في حقبة جد يدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمد 
مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخّيًة رسم مستقبل جديد  منه في أي وقت مضى، على ما تقدّ 

. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة  وم ثير للرحالت الدولية
 . الة ومستدامةوأصحاب المصلحة من األطراف الفنية، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فع  
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