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 بيان
 

 خاصة "طائرة إيكولوجية"على  عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيخطوط الطيران اليابانية تعرض شعار 
  

 
  

في مبادرة ترمز الى شغفها لعيش الحياة  بتناغم مع الحياة  وللمساعدة   – 2011تشرين األول /كتوبرأ 12، اليرمونت
، خالل مؤتمر صحفي )Japan Airlines(خطوط الطيران اليابانية  تعلنعلى زيادة التوعية في التنوع البيولوجي، أ

شعار عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي على طائرة أضافة نها أ في مطار هنيدا الدولي في طوكيو، عقدته اليوم
 معدة للطيران في خطوط) Boeing 777-200(أي طبيعة وهي من طراز بوينغ  ”Nature“بيئية خاصة تحمل اسم 

 . نشطة متنوعة لها عالقة بالبيئةبأام شديد على أهمية حماية جمال طبيعة اليابان من خالل القيمحلية وذلك للتّ 
 

بطريقة تراعي  طوهوكومنطقة من أجل ترويج إعادة إعمار  )Eco Jet(هذه  وتستخدم شركة الطيران طائرتها البيئية
 وذلك من خالل دعم وزارة البيئة ،آذار/مارس 11زلزال في بعد ان ضربها ال تها،غنية طبيعمنطقة وهي  ،الطبيعة

أي استعادة الحدائق الوطنية ولمشروع القطن في منطقة طوهوكو ”Sanriku Fukko National Park“ مفهومل
“Tohoku Cotton Project” من أجل إعادة إحياء الزراعة في المناطق المنكوبة ,   
 

تلعب خطوط الطيران دورًا مهمًا في إقامة :" )JAL( الطيران اليابانية خطوطوقال السيد مسارو اونيشي، رئيس 
ن الرغبة في اكتشاف ثقافات مختلفة هي من إحدى أما ب. الجسور بين البلدان وتعزيز التبادل البشري والثقافي



يشكل  الذيولوجي همية خطوط الطيران في حماية التنوع البيأ مدى فإننا ندرك ،األهداف التي تحث االفراد على السفر
بالتالي، تتابع خطوط الطيران اليابانية تعاونها الطويل والمستديم مع عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي . ركيزة ثقافتنا
 . "طيران من قبلخطوط لم تعرفها اي بطرق فريدة 

 
غوشي هوزونو  دبيئة في اليابان السيّ بالتنوع البيولوجي ووزير ال وعّبر الرئيس الحالي لمؤتمر أطراف اإلتفاقية المتعلقة

 :واضاف قائالً  .عن احترامه للجهود اإلستباقية التي قامت بها خطوط الطيران اليابانية من أجل حفظ التنوع البيولوجي
جل ضمان تحقيق أمن المؤسسات من  إن حكومة اليابان ملتزمة في بذل أقصى الجهود بالتعاون مع الشركات وغيرها"

 من ال أشك بتاتا. هداف أيتشي للتنوع البيولوجيأ؛ بمعنى آخر نحو تحقيق مم المتحدة للتنوع البيولوجينجاح عقد األ
تعميم التنوع  التي تهدف الى نشطةاألفي  تدشين الطائرة اإليكولوجية الخاصة سيساهم بشكل ملحوظأن حفل 
 ". البيولوجي

 
آمل أن تقدم  ":تمر األطراف لإلتفاقية المتعلقة للتنوع البيولوجيلإلجتماع العاشر من مؤ  ةالفخري ةميسيا، السفير  توقال

م شعوب العالم للتعلّ لو  نعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي فرصة جيدة للشعب اليابا هذه الطائرة التي تحمل شعار
من حياتها اليومية  اً جزءوجي التنوع البيول عتبرأعتقد أن ذلك جّد مهم لتتمكن الشعوب ان ت. عن التنوع البيولوجي أكثر

جزء من شبكة الحياة ومن التنوع نعيش اليوم ك .مع البحار والمياه والهواء والشمس واألرض واألشجار تتواصل عندما
 ". البيولوجي

 
إن إعادة إحياء شعار خطوط الطيران " :جغالف االمين التنفيذي لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيوقال أحمد 

ففي السنة . انية على رأس الرافعة الحمراء هي أكثر من رمزية، فإنها تمثل خطوط الطيران اليابانية الجديدةالياب
في ناغويا  طيران العالمية التي ضمت شعار قمة التنوع البيولوجيأول شركة الماضية كانت تلك الخطوط الجوية 

، عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيفي تحقيق أهداف  بالتالي فهي االولى التي تساهم ،ورمزه على طائرتها البيئية
. طبيعةمؤاتية لل طوهوكو بطريقةمنطقة  هداف أيتشي للتنوع البيولوجي مساهمة في إعادة إعمارهدف من أوتنفيذ أول 

         ".   أخضر طيرانالطريق نحو قطاع  تمّهد خطوط الطيران اليابانيةإن 
 

وزارة البيئة اليابانية أن مجموعة خطوط الطيران اليابانية  عترفت، أ2010البيولوجي لعام  وخالل السنة الدولية للتنوع
)JAL Group(  وقد ساهمت في زيادة التوعية خالل اإلجتماع العاشر  ،طيران مؤاتية للبيئةال اتشرك ىولأتشكل

ا علقت شعار ورمز اإلجتماع، وذلك عندم ،2010 تشرين األول /لمؤتمر األطراف الذي عقد في ناغويا في اكتوبر
ظهر  وقد). Boeing 777-200 Eco Jet(طائرتها البيئية من طراز بوينغ  على الحياة في تناغم، تحو المستقبل،

كتب في الشرائط المصورة وعلى عدة تشكيالت ورقية من األوريغامي، و في و كة الطيران هذا الشعار داخل مجلة شر 
  . على متن الطائرة وّزعتصور 

 
أو  7025 287 514 1+على الرقم  David Ainsworthللمزيد من المعلومات، يرجي اإلتصال ب

Udavid.ainsworth@cbd.intU، أو بJohan Hedlund أو   7760 2787 514 1+على الرقم
Ud@cbd.intjohan.hedlunU . 
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