
  خطاب األمين العام لاليكاو
  السيد ريمون بنجامان

  االتحاد العربي للنقل الجويأمام 
  )أكتوبر ٢١-١٩القاهرة، (

  ، السيدات والسادة،الكرام السيد األمين العام، الضيوف

. الجوي للنقللالتحاد العربي هذا االجتماع العام السنوي  معكم فييسرني أن تتاح لي فرصة أن أكون 
، السيد تفاحة، عن خالص شكري لدعوته الكريمة لي إللقاء هذه لالتحادوأود أن أعرب لألمين العام 

  .الكلمة

أفكاري عن القرار  معلى مشاطرتك التحدي البيئيستقوم مساهمتي في مناقشاتكم بشأن رفع  - ١
 ١٢ثون للجمعية العمومية لاليكاو بهذا الشأن قبل التاريخي الذي اعتمدته الدورة السابعة والثال

 .يوماً

لناقلين الجويين في هذا اإلقليم ل الهائلة مساهمةلبذلك، أود اإلعراب عن تقديري ل الشروعقبل  - ٢
طائرات حديثة تمتاز بكفاءة  شراء وقد تم ذلك بشكل رئيسي عبر. في مكافحة تغير المناخ

توفير الهياكل لالدول  التي بذلتها جهودالاإلقرار ب أيضاً وفي الوقت عينه، أود .الوقوداستهالك 
 .المالحة الجويةخدمات لمطارات وكاع بالكفاءة من حيث استهالك الطاقة تاألساسية التي تتم

 .الصفة هذهحين وصفت القرار بالتاريخي قبل قليل، لم أكن الوحيد الذي أسبغ عليه  - ٣

غير مسبوق بتطبيق إجراءات جماعية،  اًعالميالتزاماً وزارة الخارجية األمريكية  اعتبرتهفقد  - ٤
العالم للحد من انبعاثات الكربون  في مختلف أنحاءالنامية الدول الدول المتقدمة و التزمت به

 .لناشئة عن الطيران الدولي وخفضهاا

 ١٩٠البالغ عددها االيكاو في  لدول األعضاءبا) اتحاد النقل الجوي الدولي(األياتا  وأشادت - ٥
طموحة لتحقيق االستقرار في  اأهداف يتضمنإلى أول اتفاق حكومي عالمي  اتوصلهلدولة 

 .انبعاثات الكربون

لمعالجة انبعاثات  نهج دولي متّسقوأعلن المجلس الدولي للمطارات أنّه اتفاق تاريخي من أجل  - ٦
 .ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن الطيران
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تصميم أعضاء االيكاو الواضح على  أخرى تابعة للصناعةت حكومية واهيئ وبدورها حيت - ٧
ى ا وصوالً إلى القضاء علوضع معلم هام على طريق خفض آثار النقل الجوي على مناخن

 .في نهاية المطاف هذه اآلثار

في و . بلوغ هذه المرحلةك عبر كثيرة نستقيها من العملية التي مكّنتنا من لعتقد أن هناأ - ٨
الواقع، بعد سنوات من اآلن، قد نعود بالذاكرة إلى فترة السنوات الثالث التي انقضت منذ 

بصفتها نقطة تحول في تصميمنا الجماعي على  ٢٠٠٧في الدورة األخيرة لجمعيتنا العمومية 
 .معالجة التحدي البيئي األعظم الذي يواجه البشرية

ما قدمناه إلى الجمعية العمومية  بإيجاز اسمحوا لي أن أعرض عليكم. ستبق األمورأولكنّني  - ٩
 .قبل أسبوعين

يع المستوى الذي انعقد في لالجتماع رف ةالمتميزشيء النتائج  كل هناك أوالً وقبل تكان -١٠
ة التجارية العالمية، بدعمٍ يبالمائة من الحركة الجو ٩٣فقد توصلت دول تمثّل . ٢٠٠٩  أكتوبر

قطاع لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  يحققهاتفاق متسق عالمياً أول من الصناعة، إلى 
 :يليما  وقد شمل ذلك االتفاق. هذا القطاع الناشئة عن

في المائة في السنة حتى  ٢بة لمعدل تحسين كفاءة استخدام الوقود بنسهدف عالمي بلوغ  )١
 .٢٠٥٠ عام

لمحركات  هدف يقضي بوضع قاعدة قياسية بشأن ترخيص ثاني أكسيد الكربونبلوغ  )٢
 .الطائرات

 .وضع إطار لإلجراءات القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي )٣

بشأن التدابير الرامية إلى مساعدة الدول النامية وكذلك تسهيل الحصول  المضي في العمل )٤
 .على الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات

تم اعتماد إطار عالمي في ريو دي جانيرو،  عقد في الشهر التالي، وخالل مؤتمر لاليكاو -١١
المطابقة البديلة قود الطيران أنواع و وهي. للطيران مستدامة ةلتطوير ونشر أنواع وقود بديل

نتاجها من مجموعة اويمكن . الهياكل األساسية الحالية للطائرات والمطارات التي تستخدم
طق مرشّحة ألن تكون مناطق اواسعة من المواد األولية، مما يؤشّر إلى أن العديد من المن

القادر على استخدام األول إنتاج لهذه األنواع من الوقود ويمكّن الطيران من أن يكون القطاع 
التي  اإلستراتيجيةهذا عنصر أساسي في . على الصعيد العالمي المستدامة أنواع الوقود البديلة

، التزمت ٢٠١٠في فبراير و . نتّبعها لبلوغ االستدامة ومن الواضح أنّه السبيل نحو المستقبل
وضع قاعدة ل جدول زمني بإتباعاللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران التابعة لاليكاو 
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القاعدة القياسية فور  هذهوستصبح . ٢٠١٣قياسية خاصة بثاني أكسيد الكربون بحلول العام 
استخدام الوقود في أي قطاع من  اعتمادها القاعدة القياسية العالمية الوحيدة الخاصة بكفاءة

 .قطاعات الصناعة

بين هذه االجتماعات كافّة، عملنا بتعاون وثيق مع الدول األعضاء والصناعة على سبل تحقيق  -١٢
كما . مجلس االيكاووجرى تقديم عدد من دراسات الجدوى إلى . أهداف جماعية أكثر طموحاً

وقد استشارنا العديد من الدول، منها . الدول خطط عمل لوضعالتوجيهية  المبادئباشرنا إعداد 
 .مصر، بشأن الخطوات األولية وتم تقديم بعض خطط العمل األولية خالل الجمعية العمومية

على ضوء هذه النتائج الملموسة والمبادرات للمضي قدماً، كنتُ واثقاً من أن الجمعية العمومية  -١٣
وكنت أبحث عن بيان . حلتنا لبلوغ االستدامةفي ر ستتمكّن من اتخاذ خطوة مهمة أخرى
أهداف بيئية أكثر طموحا، ووضع وتطبيق إطار من : سياسي واضح في مجاالت رئيسية ثالثة

 .التدابير القائمة على السوق، وتدابير لمساعدة الدول

. كما كنت أعي أنّنا نحضر إلى الجمعية العمومية في ظّل سلسلة من الظروف غير العادية -١٤
فللمرة األولى في التاريخ على األرجح، وعلى الرغم من بذله أقصى الجهود، لم يتمكّن مجلس 

مشروع مسؤولية تقديم  فقد تحملتُ ،وبالتالي. االيكاو من تقديم اقتراح إلى الجمعية العمومية
 .اقتراح يشكّل أساساً للنقاش خالل الجمعية العمومية

. أن مناقشات الجمعية العمومية كانت صعبةبوعلي اإلقرار، كما شهد على ذلك العديد منكم،  -١٥
. فقد كان هناك عدد من وجهات النظر المتضاربة بشأن العديد من نواحي القرار المقترح

نا في الساعة الحادية عشرة إلى قرارلولكننا توص. 

 ما الذي حقّقناه إذن؟ -١٦

سة والثالثين للجمعية العمومية دالدورة السا زخمالجمعية العمومية بعبارات عامة، ضاعفت  -١٧
 من خالل ٢٠٠٩في أكتوبر  الذي انعقدواالجتماع رفيع المستوى  ٢٠٠٧التي انعقدت في عام 
أعادت التأكيد  وقد. حماية البيئة في مجال الطيران المدنيالقيادة في دور تأكيد تولّي االيكاو 

ر المناخ يجب أن تُدار وتُحّل عبر االيكاو بطريقة تتكامل كلياً مع الطريقة أن مسألة تغي على
، بما أنّها مسألة تخص الطيران اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بهاالتي تعمل 
 .الدولي
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أهم بعض  بشأنوقد أثبتت الجمعية العمومية، مرة أخرى، قدرة االيكاو على بناء توافق اآلراء  -١٨
 عظممبدأ الذي يفيد بأنّه كلّما ، محافظةً بالتالي على الفي يومنا هذا األمور التي تطرح تحدياً

 .وجهات النظر، كان توافق اآلراء أهم تضارب

وقد اجتازت الجمعية العمومية شوطاً كبيراً ومهدت الطريق أمام تحقيق المزيد من التقدم في  -١٩
 :ما في ما يليالسي األشهر القادمة

 .ئة سنوياًافي الم ٢الوقود بنسبة  استهالك أيدت تأييداً كامالً هدف تحسين كفاءة •

هدف طموح على المدى المتوسط مفاده أنّه فيما يستمر قطاع الطيران الدولي في اتفقت على  •
 .غازات الدفيئة العالمية الناشئة عن الطيران الدولي محدودة النمو، ستبقى انبعاثات

 .هدف على المدى الطويل تحديد طلبت من المجلس مواصلة العمل الستطالع جدوى •

• ة لتصميم وتطبيق تدابير قائمة على آليالسوق للطيران الدولي  اتاتفقت على مبادئ توجيهي
 .السوق اتإطار للتدابير القائمة على آلي وضعوإجراءات ل

 .لى المساهمة في الجهود العالميةنظرت في خطوات ملموسة لمساعدة الدول ع •

ن عدم إرهاق كاهل الدول ذات المساهمات الصغيرة في حركة الطيران العالمية على ضماو •
 .نحو غير متناسب

 تولكن بقي. من القرار في وسائل اإلعالم لعلّكم قرأتم عن هذه النواحي وعن نواحي أخرى -٢٠
 .بعض عناصر القرار تحت المجهر، رغم أنّها حاسمة للنجاح العام

وقد أشرت . خطط العمل التي تقدمها الدول إلى االيكاو يهذه النواحي األساسية ه ىحدإو -٢١
تعرض خطّة العمل الخطوط العامة لسياسات وإجراءات كّل دولة، . إليها في بداية عرضي

عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن  فضالً عن رفع تقرير سنوي إلى االيكاو
. اف الطموحةدويمكّن هذا االيكاو من قياس التقدم المحرز فيما يتعلّق باأله. الطيران الدولي

السوق التي تنظر فيها الدول، مما  اتمعلومات عن التدابير القائمة على آلي يجري تقديمكما 
 .يعكس القدرات والظروف الوطنية لكّل منها

وللمساعدة في هذه العملية، طلبت الجمعية العمومية من المجلس المساعدة في نشر الدراسات  -٢٢
االقتصادية والفنية وأفضل الممارسات المتعلّقة باألهداف الطموحة وتوفير التوجيه ومساعدات 

 .٢٠١٢فنية أخرى إلعداد خطط العمل بحلول يونيه 
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تدقيق برنامجي ومن خالل . راً وتكراراً في االيكاولقد أثبت مفهوم خطط العمل جدواه مرا -٢٣
ع الدول خطط عمل تفصيلية لسد الثغرات المكتشفة عبر بالتعاون م وضعناالسالمة واألمن، 
أن نظام النقل الجوي العالمي قد بات اليوم أكثر أمناً وأماناً  ها ال شك فيومم. عمليات التدقيق
  .بفضل ذلك

لست أتحدث عن عمليات تدقيق، بالطبع، ولكن عن ِلم ال يمكننا القيام باألمر عينه بشأن البيئة؟  -٢٤
يمكن لهذا أن يساعد و . ترتيبات تعاونية حيث نعمل معاً على أساس خطط عمل تقدمها الدول

فالدول تحتاج إلى وترغب في . أيضاً على تحديد مصادر المساعدة، بما في ذلك التمويل
 .وهذا ما تتيحه خطط العمل ،حصول على المزيد من المعلومات قبل اتخاذ قراراتال

أوافق على أن قرار  إنني. ات مقتضبة إلى بعض منتقدينااسمحوا لي اآلن أن أتوجه بعبار -٢٥
 .المشاكلوال يحّل كّل ليس مثالياً  العمومية الجمعية

 .يةهناك اختالفات بين الدول المتقدمة والنام ال تزال •

 .بشأن إدارة التدابير القائمة على آليات السوقباينة هناك مواقف مت وال تزال •

كيف نتعامل مع الدول حيث قاعدة الحركة الجوية  –توضيح مفهوم الحد األدنى  يجبو •
 ؟صغيرة

 .ومازال ينبغي تحديد أهداف طموحة •

 .السوق آليات ومازال ينبغي وضع إطار للتدابير القائمة على •

قصارى القول إن القرار يوفّر سياقاً عاماً لهذه المسائل ولغيرها من المسائل التي ينبغي العمل  -٢٦
 .، من خالل البناء على اإلنجازات الكبرىبشأنها

 .أحد منّا يعتقد أنّه بإمكاننا تحقيق نتائج فورية بشأن مسائل بالغة التعقيدال . هذه عملية تدرجية -٢٧
خالل السنوات قاعدة ممتازة يمكننا االنطالق منها لتحقيق تقدم حقيقي جداً ولكنّنا أقمنا ألنفسنا 

 .٢٠١٣نسير نحو الدورة القادمة للجمعية العمومية في فيما  مقبلةالثالث ال

إنجاح هذه  مصلحة فيولكّل منّا  ،على الرغم من اختالفاتنا، نتّفق جميعاً على األمور األساسية -٢٨
 .العملية

. المسائل الجوانب الموضوعية لهذهقد اتفقنا على ل. هذا جلياً خالل الجمعية العمومية ظهروقد  -٢٩
. والشفافية، تمكّنا من إزالة العديد من العوائق وتبديد المخاوف باإلنصافمن خالل تحلّينا و

 .الحوار البنّاء، أعدنا إدماج المرونة في العملية وعبر
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وقد . لنجاحبديل لال . وية وإيجابية نحضرها إلى كانكونفي نهاية المطاف، لدينا رسالة قو -٣٠
أثبتت عملية الحوار والتعاون ضمن االيكاو أنّه من الممكن التوصل إلى اتفاق حتى على 

 .الطيران يكسب، والبيئة تكسب. وجهات النظر األكثر تضارباً

على غرار  ،وهو يتطلّب. تحقيق االستدامة في مجال الطيران طويل وشاق نحوالطريق  -٣١
 .حالً عالمياً ،التحديات العالمية كافةّ

 .معاً سوف ننجح -٣٢

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ


