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  االيكاو تلتزم بالعمل بهمة في

  مجال انبعاثات الغازات من الطائرات

 يعنى بمسائل على إنشاء فريق جديد  الطيران المدني الدولي اليوموافقت منظمة  — ٢٠٠٧ سبتمبر ٢٨، مونتريال
 ببرنامج لاليكاو للعمل  الفريق بالتوصيةوسوف يكلف. يتألف من مسؤولين حكوميين كبارو ،الطيران الدولي وتغير المناخ

 وقد اتخذ هذا اإلجراء في الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية .بهمة في مجال الطيران المدني الدولي وتغير المناخ
  .لاليكاو التي اختتمت أعمالها اليوم

ن تستخدمها الدول المتعاقدة لدى االيكاو  يشتمل على استراتيجيات وتدابير يمكن أ" للتنفيذإطارا"وسيضع البرنامج 
 وسوف يحدد أهدافا لتحقيق الكفاءة في استخدام الوقود ووسيلة لقياس .نبعاثات الغازات من الطائراتفي التحقيق تخفيضات 

  .التقدم المحرز

والمعدات الطائرات معدات لتقدم التكنولوجي في اتشمل الخيارات التي سيتم النظر فيها تدابير طوعية وجوانب 
األرضية على السواء وتدابير تشغيلية أكثر كفاءة وتحسينات في ادارة الحركة الجوية وحوافز اقتصادية ايجابية وتدابير قائمة 

  .على آليات السوق

وقد أشار مندوبون في الجمعية   .وبعد تسلم برنامج العمل، ستقوم االيكاو بإعالنه في اجتماع رفيع المستوى
  . في األداء البيئي للطيران الدوليكبيرةيذ البرنامج سيترتب عليه تحسينات  أن تنفالعمومية

 قيمة لمعالجة مسألة تاوأدووافقت الجمعية العمومية أيضا على أن الخيارات القائمة على آليات السوق هي 
أن غالبية الوفود شعرت أن الدول ينبغي أال تطبق نظم االتجار باالنبعاثات على   غير .انبعاثات الغازات من الطائرات

  .شركات طيران دول أخرى إال إذا كان ذلك باالتفاق المشترك

وقد صرح السيد جيفري شين، وكيل الوزارة لشؤون السياسات بوزارة النقل األمريكية ورئيس الجمعية العمومية 
 لتخفيف تأثير أقرت بالعمل الضخم الذي أنجزته االيكاو خالل السنوات القليلة الماضيةمية  الجمعية العمو":  بأنلاليكاو

كما أن .  عمل قوي، بدأت االيكاو فصال جديدا في تاريخها الطويل والمرموقبموافقتها على برنامج و.  الطيران على البيئة
سنين سوف يتكرران اآلن بالعالقة إلى تأثير الطيران مستوى وأهمية انجازات االيكاو في مجال سالمة الطيران على مر ال

  .على تغير المناخ

 المتخصصة  الوكاالتإحدىوهي ، العالمشتى أنحاء في الدولي  للنهوض بالتطور اآلمن والمنظم للطيران المدني ١٩٤٤أنشئت االيكاو في عام 
والالزمة كذلك لحماية وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران سالمة ة لواألنظمة الالزمتتولى وضع القواعد وألمم المتحدة، ا  لمنظومةالتابعة

  . دولة١٩٠  المتعاقدة البالغ عددهادولهالتعاون في جميع مجاالت الطيران المدني بين محفل لتعمل بمثابة هي و.  البيئة في مجال الطيران

  — انتهى —
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