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االتحاد للدولي للنقل الجوي يشيد باتفاقية منظمة الطيران 
 المدني الدولي المتعلقة بالصناعة وتغير المناخ

 
 ال تزال الصناعة ملتزمة بتحقٌق انجازات طموحة أكثر 

 
 

 091، بمبادرة الدول ٌاتااأل –الجوي أشاد االتحاد الدولً للنقل  -)مونتلاير( 0202أكتوبر  8
دولً طموح بٌن حكومات  قرار توقٌع على منظمة الطٌران المدنً الدولً )االٌكاو(األعضاء فً 
العتماد أول نظام عالمً موحد للسٌاسات المستمرة والممارسات التً ٌجب اعتمادها هذه الدول 

عن  ةنبعاثات الكربون المتولدافً  ا  ستقرارامن خالل تحقٌق  ،لحماٌة البٌبة والحد من تغٌر المناخ
خالل الجمعٌة العمومٌة السابعة والثالثون لمنظمة الطٌران المدنً هذا النظام الصناعة. وتم اعتماد 

 مونتلاير، كندا. فً الدولً والتً اختتمت مداوالتها فً وقت سابق من األسبوع الجاري 
 

دٌر العام والربٌس التنفٌذي، االتحاد الدولً للنقل وفً هذا السٌاق، علق جٌوفانً بٌسنٌانً، الم
 الجوي، قابال : 

 
على على الصعٌد العالمً اق تفتم اال، فللمرة األولى. ا  تارٌخٌ ا  "لقد اتخذت الحكومات قرار

ولم ٌسبق ألي صناعة أخرى على  .الكربون أهداف طموحة لتحقٌق االستقرار فً انبعاثات
على نحو ٌأخذ التأثٌرات المناخٌة وإلدارة  تفق علٌه عالمٌا  مماثل ماإلطالق تأسٌس إطار 

فإنها تشٌر إلى ، وعالوة على ذلكفً االعتبار احتٌاجات كل من الدول المتقدمة والنامٌة. 
الطٌران. فهذه هً خطوة  الحكومات وصناعةالعمل الموحد والتعاون بٌن ضرورة قٌام 

  ".المستقبلفً نجازات لتحقٌق المزٌد من اإلالطرٌق تمهد أولى جٌدة 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رار منظمة الطيران المدني الدوليق
 
 ص قرار منظمة الطٌران المدنً الدولً على: ٌن
 

  2101% على أساس سنوي حتى عام 2تحقٌق تحسٌن فً كفاءة الوقود بنسبة . 

  ًانبعاثات الكربونعلى المدى المتوسط للحد من السعً لتحقٌق هدف طموح جماع. 
 .2121بتداءا  من عام للصناعة إ

  2102اعتماد معٌارا  عالمٌا  النبعاث الكربون من محركات الطابرات بحلول عام . 
 

إلى وضع إطار عالمً ٌستند على التدابٌر منظمة الطٌران المدنً الدولً كما ٌدعو قرار 
للمبادئ  ووفقا   2102االقتصادٌة  التً ستصدر عن الجمعٌة العمومٌة السابعة والثالثون فً عام 

 الخمسة عشر المتفق علٌها. وتهدف هذه المبادئ إلى: 
 

 من التأثٌرات السلبٌة على السوق. الحد 

 ة الطٌران أسوة بالصناعات األخرى.الحفاظ على المعاملة العادلة التً تتلقاها صناع 

  .ضمان احتساب انبعاثات الكربون من الصناعة لمرة واحدة فقط 

 هود السابقة والمستقبلٌة من قبل شركات الطٌران. ومالحظة جمٌع الج رافتاالع 
 
 

 سد فجوات الصناعة 
 

من انبعاثات الكربون لمستقبل  تحقٌق نمو خالً، أعلن األٌاتا عن رؤٌة القطاع ل2112وفً عام 
أساسٌة هً االستثمار فً ركابز تعتمد على أربع ستراتٌجٌة ن خالل إمخالً من الكربون 

وفً عام  ٌجابٌة.اإلقتصادٌة االتدابٌر الفعالة والعملٌات الوحتٌة الفعالة والبنٌة الت االتكنولوجٌ
ربٌسٌة هً: ثالثة أهداف ، أقرت شركات الطٌران األعضاء فً األٌاتا عن التزامها بتحقٌق  2119

تحقٌق نمو (  2. )2121سنوٌا  بحلول حتى عام % 0.0( تحقٌق تحسن فً كفاءة الوقود بنسبة 0)
حلول الكربون إلى النصف بانبعاثات نسبة خفض ( 2. )2121ن إبتداءا  من عام خالً من الكربو

 .2110مقارنة بعام  2101عام 
 

فً طلٌعة ع صناعة الطٌران ضبهدف وصناعة الطٌران العالمٌة حول هذا النهج، وقد أتحدت 
 األخرى من ناحٌة االستجابة للتغٌرات المناخٌة. القطاعات الصناعٌة 

 
 ً:وأضاف بٌسنٌان

 
ات الطٌران شركللتزامات الٌست مجرد  هاربع ركابز وأهدافالقابمة على أ "إن اإلستراتٌجٌة

دمً خدمات المالحة شركات الطٌران والمطارات ومقفحسب، بال للصناعة بأكملها من 
الجوٌة والمؤسسات الصناعٌة فً مجال الطٌران، أتفق جمٌعها على التزامات محددة، والتً 

ٌجب أن تحتذي به بقٌة  مم المتحدة بان كً مون باعتبارها نموذجا  األمٌن العام لألأشاد بها 
ومع من خالل الطٌران ٌأخذ مسؤولٌته البٌبٌة على محمل الجد. الصناعات. إن قطاع 



فً دعم طموحات هذه التوقٌع على هذه االتفاقٌة فقد اتخذت الحكومات خطوة اٌجابٌة وهامة 
 ." الصناعة

 
% فً كفاءة الوقود سنوٌا  0.0الصناعة بتحقٌق تحسن بنسبة  امالفجوة إلى التزٌانً إلى وأشار بٌسن

 %. قابال : 2وهدف منظمة الطٌران المدنً الدولً )االٌكاو( بتحقٌق تحسن بنسبة 
 

% فً كفاءة الوقود سنوٌا  من خالل 0.0"نحن واثقون من قدرتنا على تحقٌق تحسن بنسبة 
٪ 2ه الصناعة. أما فٌما ٌخص هدف االٌكاو فً تحقٌق تحسن بنسبة الجهود التً تبذلها هذ

ٌعنً بأنه ٌجب على الحكومات ومن خالل طاولة المفاوضات، التوصل بنٌة تحتٌة أشد مثل 
 السماء األوروبٌة الموحدة وتقنٌات الجٌل الجدٌد فً الوالٌات المتحدة." 

 
 

 الخطوات التالية
 

لها آثار على جمٌع  ،تفاق بشأن التدابٌر القابمة على السوقئ لالمبادكما أشار بٌسنٌانً إلى إن ل
 قابال : . على الصناعة ضراببتطبٌق خطط بٌبٌة أو تنفذ أو تسعى إلى تنفٌذ الحكومات التً 

 

أو قابمة مراجعة أي تدابٌر اقتصادٌة ٌة ٌتعٌن على جمٌع الدول فً ضوء هذا االتفاق"
طوٌل وإن الحل الوحٌد الفعال الئ المتفق علٌها الٌوم. تتوافق مع مبادلكً  مخطط تنفٌذها،

 تحت قٌادة االٌكاو." تبعة جمٌع الدولً تٌجب أن  عالمٌا   األجل ال ٌزال نهجا  
 

 

 وأضاف: 
 

فأن األهداف الطموحة للصناعة طوٌلة أمامنا. ال تزال رحلة الأن نعترف بأن علٌنا "ٌجب 
ما النصف  إلىلتزامنا لخفض االنبعاثات ا ال تزال متقدمة على أهداف الحكومات. وإن

تلتزم صناعة وعالمً.  ا  ال ٌزال معٌار 2101بحلول عام  2110 كانت علٌه فً عام
 نمضً قدما  ة منظمة الطٌران المدنً الدولً حٌث بأكملها إلى العمل تحت قٌاد الطٌران 

وسنعمل على تقدٌم ٌة المبرمة وأهداف الصناعة. تفاقاالالتطلعات الواردة فً حقٌق تنحو 
التً ستقام فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ هذه الرسالة إلى جمعٌة 

 "كانكون فً وقت الحق من العام الجاري.
 

 
من خالل  ملحوظا   قدما  بأنه ٌوجد تلالٌكاو أوضحت الجمعٌة توقٌع هذه االتفاقٌة،  إلى وباإلضافةهذا 

لنقل الدولً لتحاد االتبادل معلومات السالمة بٌن واتفاقٌة بارزة على من األن بشأ ةالعالمٌاالتفاقٌة 
 وروبً والوالٌات المتحدة. ، واالتحاد األمنظمة الطٌران المدنً الدولً، والجوي

 
 وعلق بٌسنٌانً على هذا الشأن قابال :

 
داخل منظومة  الرابد م"أهنا قٌادة منظمة الطٌران المدنً الدولً على عملهم الشاق ودوره

حٌت تمكن كل من الربٌس روبرتو كوبٌه غونزالٌس، واألمٌن العام بنٌامٌن األمم المتحدة. 



دٌمارن، من أقامة جمعٌة تارٌخٌة شهدت إنجازات كبرى ، وربٌس الجمعٌة هارولد رٌمون
 والرٌادة فً مجال الحفاض على البٌبة." سالمة واألمن وهً الأولوٌات هذه الصناعة  فً

 

 

 

 -اٌاتا-
 

 
 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ 
 مصطفى الشيخلي 

 مجموعة فوركوميونكيشنز للعالقات العامة 
+971 50 422 9101 

sheikhly@fourcommunications.com-mustafa.al 
 
 

 مالحظة للمحررين: 
 

 للمحررين:  مالحظة

  من النقل الجوي العالمً 92شركة طٌران والتً تمثل حوالً  221اٌاتا  –ٌمثل االتحاد الدولً لنقل الجوي % 

  لقد أطلقنا حساب على توٌتر@iata2press  .خصٌصا  لألعالم 

  ٌمكن متابعتنا على توٌترata2presshttp://twitter.com/i   للتعرف على أخر أخبار الصناعة 
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