
 

بشأن انبعاثات الطيران الدولي نتيجة اجتماع حكومات العالم في الدورة  متوقع تاريخي اتفاق
 التاسعة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو

وزير ومسؤول حكومي رفيع المستوى في مقر منظمة الطيران المدني  0222اجتمع أكثر من  – 72/9/7102 ،المونتريـ
في دورتها لوكالة الطيران التابعة لألمم المتحدة ال اليوم، من أجل بداية أعمال الجمعية العمومية ـالدولي )اإليكاو( بمونتري

 التاسعة والثالثين التي تعقد كل ثالث سنوات.

نضم إليه بهذه المناسبة وزير النقل الكندي ارئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، الذي ًا االجتماع رسميلقد افتتح و 
 ني كودير.مونتريـال السيد د   مدينةورئيس وزراء مقاطعة كيبيك السيد فيليب كويار وعميد  مارك جارنو

، والتي ت عد أحد االجتماعات 7/02/0202ومن المتوقع لهذه الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين التي ستستمر حتى 
األكثر طموحًا في عمر اإليكاو الذي يتجاوز سبعة عقود أشرفت خاللها على التعاون والتقدم في مجال النقل الجوي العالمي، 

ائمة على آليات السوق في التاريخ بواسطة أي قطاع لتغطية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أن تعتمد أول تدابير عالمية ق
 النشاط الدولي.

وأكد رئيس المجلس الدكتور أليو قائاًل "إن السبيل إلى وضع تدابير عالمية قائمة على آليات السوق من أجل الطيران الدولي 
عملية اتسمت بإرادة سياسية رفيعة المستوى وحافز جلي ضمن ًا ، ولكنه أيضالجهات المعنية لكافةهو سبيل معقد، بالنسبة 

من أجل التوصل إلى نهج عالمي عملي ويهدف إلى تحقيق توافق في اآلراء في هذا الشأن.  الطيرانقطاع أطراف الحكومات و 
في خطة التدابير العالمية القائمة من الرحالت الجوية الدولية بالمشاركة  ٪02وبالفعل فقد تطوعت الدول المسؤولة عن نحو 

 .0200من عام ًا على آليات السوق اعتبار 

 ، وي سهم الطيران الدولي بنسبةرحلة جوية يومياً  022 222مليون راكب و 02حوالي ًا شبكة الطيران العالمي حالي وتشمل
 في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي ينتجها اإلنسان في العالم.ًا سنوي ٪ 0.1

 بلوغمن أجل  0202منذ عام ًا كبير ًا اإليكاو ودولها األعضاء تقدم حققتقد لدكتورة فانغ ليو قائلة "القت األمينة العامة وعل  
. ويشمل ذلك التكنولوجيات االبتكارية واتساق العمليات واإلجراءات 0202من عام ًا اعتبار  المحايد هدف القطاع للنمو الكربوني

لمضاعفة الرحالت الجوية وعدد  ةالعالمي الشبكةائد في ر لالتجاه الًا ، وأردفت قائلة أنه نظر "البديل المستدامالطيران وأنواع وقود 
 األخرى تدابيرالسنة، قد تم االعتراف بالحاجة إلى تدابير عالمية قائمة على آليات السوق من أجل تكملة  01الركاب مرة كل 

 واسعة النطاق. ال

أن تقوم ًا المتوقع بشأن التدابير العالمية القائمة على آليات السوق بشأن الطيران، فمن المنتظر أيضوباإلضافة إلى االتفاق 
الحكومات في أثناء الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية باعتماد تعديالت جديدة على خطط اإليكاو االستراتيجية العالمية 

عن التوصية بأن تقوم اإليكاو اآلن بوضع خطط عالمية مماثلة ألمن  فضالً  بشأن سالمة الطيران وكفاءة المالحة الجوية،
 لنقل الجوي.االقتصادية لتنمية الالطيران والتسهيالت و 

من األعمال خالل السنوات الثالثة الماضية، وعلى وجه ًا كبير ًا "لقد أنجزت اإليكاو قدر  ق رئيس المجلس الدكتور أليو قائالً وعل  
فعالة للدول في إطار مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب، ومن خالل الهادفة و المساعدة الهودنا لتقديم معرض جفي الخصوص 

جديدة لبناء القدرات الفعالة من حيث التكلفة مثل برنامج اإليكاو الدولي للمتطوعين في مجال الطيران. ولقد أصبحنا  عامة أ طر

 إيكاو نـــشرة صحفـيـــــة
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للتصدي للتحديات الجديدة التي ستضعها أمامنا الجمعية العمومية في دورتها نتطلع إلى المستقبل ونحن على استعداد ًا أيض
 التاسعة والثالثين".

بالفعل  حققومن المتوقع أن تؤدي القرارات التي ستتخذ خالل األيام العشرة المقبلة في اإليكاو إلى تكملة األداء المثالي الذي ت
في الوقت نفسه بتحسين قدرتها على تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية طويلة  بالنسبة لشبكة النقل الجوي العالمية، بينما تقوم
 األجل ومستدامة في كل إقليم من أقاليم العالم.

األهداف الطموحة في ضوء اليوم بما يجري اآلن، وخاصة على بين ة تامة دولنا  إنليو قائلة "الدكتورة وذكرت األمينة العامة 
 ".07أهداف التنمية المستدامة الـو  0212لعام  للتنمية المستدامة األمم المتحدةالتي اعتمدتها في إطار خطة 

السيد أزهر الدين عبد الرحمن من ماليزيا كرئيس للدورة التاسعة والثالثين  0202ولقد انتخب المندوبون في هذا المؤتمر لعام 
بشأن الموضوعات المتعلقة  تتخاذ القراراة الوءكف ةرحمن بالمساعدة في إدارة عمليعبد الللجمعية العمومية. وسيقوم السيد 

الهوية شؤون بالمتغيرات العالمية بما فيها األمن اإللكتروني وأمن المناطق المفتوحة للجمهور ووثائق السفر وتحديث إدارة 
تزود سالكثيرة. و  والجيل المقبل من تكنولوجيا إدارة الحركة الجوية وتحرير الدخول إلى األسواق وغير ذلك من األولويات

 .0202-0207دولة للفترة  12اإليكاو بفرصة انتخاب مجلس جديد للمنظمة يتكون من في الجمعية العمومية الدول األعضاء 

واختتم رئيس المجلس الدكتور أليو أثناء كلمته االفتتاحية في الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية قائاًل "ستكون هذه 
مية جمعية القرارات الجريئة، والفرصة لتحسين رؤيتنا عن كيفية جعل النقل الجوي يقدم خدمات أكبر للدول الجمعية العمو 

نني ألتطلع لهذه الرحلة".  واألقاليم واألعمال التجارية والمسافرين في السنوات المثيرة المقبلة. وا 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  0211هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام  اإليكاو

وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 020والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 لعمومية لإليكاوالدورة التاسعة والثالثون للجمعية ا
 التدابير العالمية القائمة على آليات السوق الصادرة عن اإليكاو

http://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-measures.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-measures.aspx
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 التصال:للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى ا
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