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آخر المستجدات  خالل عرضمن يلهم مؤتمر األطراف الثاني والعشرين  يكاورئيس مجلس اإل
 عن الطيران الدوليالناجمة بشأن االنبعاثات 

نارد أليو، رسالة أمل وتقّدم ملهمة بشأن ي، د. أولومويا بيكاوحمل رئيس مجلس اإل – ٩/١١/٢٠١٦، الـمراكش ومونتري
الزخم الذي وّلدته ب مستشهداً الثاني والعشرين في مراكش هذا األسبوع،  اإلجراءات البيئية للمساعدة في افتتاح مؤتمر األطراف

عن الطيران الدولي التي تم التوّصل إليها في شهر أكتوبر الماضي  الناجمةالقرارات التاريخية بشأن التخفيف من االنبعاثات 
 .يكاولإلجمعية العمومية لخالل الدورة التاسعة والثالثين ل

الطيران  في مجال: "ستكون خّطة التعويض عن الكربون وخفضه قائال أثناء الجلسة العامة لمؤتمر األطراف ووأعلن الرئيس ألي
جمعيتنا العمومية أّول إجراء عالمي على اإلطالق قائم على آليات السوق لمعالجة في  مدتالتي اعتُ  (CORSIA)الدولي 

 عن أي قطاع صناعي". الناجمةانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

المائة من الحركة الجوية الدولية كانت قد تطّوعت للمشاركة في الخّطة العالمية في  ٨٦,٥أّكد أّن دوال تمّثل أكثر من كما 
 .األولى مرحلتها التجريبيةمنذ  (GMBM)الجديدة للتدابير القائمة على آليات السوق 

مع التنّوع في مستويات يتماشى  المذكورة بشأن الخّطة يكاوالعملي الذي توّصلت إليه اإل اآلراء توافقهو أّن المهم وشّدد قائًال: "
 المساهمة األخرى". وأضافالعوامل والكثير من أحجام الحركة الجوية الدولية مع و  لكل دولة يالنمو االقتصادي واالجتماع

تطبيقها مع دولها إلى بالفعل  يكاواإل : "إّنها ستكّمل بصورة مفيدة جدا سّلة التدابير الواسعة لحماية البيئة التي تسعىقائالً 
 ".٢٠١٠ عام األعضاء منذ

تتسم بقدر  للطائراتتكنولوجيات  استحداثإلى السعي المشترك لقطاع النقل الجوي  يكاوالتي وضعتها اإل وتشمل سّلة التدابير
أنواع وقود استخدام توسيع نطاق الطائرات واستهالك الوقود، و ضوضاء لخفض تشغيلية الجراءات وترشيد اإل، أكبر من االبتكار
تحسين متكرر في  المتمثل في . وتساعد هذه األولويات الطيران الدولي على تجاوز هدفه الطموحالمستدام الطائرات البديل

 .٢٠٢٠ عام النمو الكربوني المحايد اعتبارا منتحقيق المائة سنويا، باإلضافة إلى في  ٢بنسبة الوقود  كفاءة

في دورتها التاسعة والثالثين  يكاولجمعية العمومية لإلا، رّحبت المذكورة للخّطة في اإليكاو األعضاء دولالوباإلضافة إلى تأييد 
هذه القاعدة القياسية واجبة ستصبح قياسية عالمية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون على اإلطالق. و أيضا بوضع أّول قاعدة 

 .٢٠٢٠ عام على معظم فئات الطائرات التجارية الجديدة التي ستوضع في الخدمة اعتبارا منالتطبيق 

، وقدرة على الصمودأكثر سالمة واستدامة  للعيش العالم مكاناجعل هذا يقع على عاتقنا واجب وأشار الرئيس أليو قائال: "
عازمة أكثر من أي وقت مضى على مواصلة توّلي الريادة في جميع المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، بما في  يكاوواإل

 ذلك تغير المناخ".

مؤتمرا صحفيا يوم صباح اليوم أثناء الجلسة العامة لمؤتمر األطراف،  ةالرئيسيكلمته باإلضافة إلى وعقد الرئيس أليو أيضا، 
في  يكاومع األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، باتريسيا إسبينوسا، وقّدم إسهامات اإل االثنين

 يكاوجانبية نّظمتها اإلفعاليات وشارك في  ،المذكورة التابعة لالتفاقية (SBSTA)لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ا
 فمختلإللقاء الضوء على إنجازات الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية، وعقد سلسلة من االجتماعات الثنائية مع رؤساء 

 المجموعات اإلقليمية والمنّظمات الدولية.

 .١٨/١١/٢٠١٦إلى  ٧المغرب من بفي مراكش والعشرين مؤتمر األطراف الثاني وتمتد فترة انعقاد 



 

 
 األطراف في مراكش اليوم.كلمته أثناء الجلسة العامة لمؤتمر يلقي نارد أليو، ي، د. أولومويا بيكاورئيس مجلس اإل
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 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى لتعزيز  ١٩٤٤اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
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. ١٩١والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 

 يكاوالدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية لإل نتائج
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال في إطار  السوق بشأن االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي آليات على تدابير اإليكاو العالمية القائمة

 الطيران الدولي
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