
  

  منظمة الطيران المدني الدولي
   www.icao.int: الموقع على االنترنت  8220/8221-954 (514) 1+ :الهاتف

  نشرة صحفية من االيكاو
 

  PIO 08/11  للنشر الفوري

افتتاح حلقة العمل األولى بشأن خطط العمل الرامية إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد 
   الطيران المدنيالكربون الناجمة عن 

حلقة العمل األولى من سلسلة من حلقات بمدينة المكسيك، بالمكسيك، لقد افتتحت اليوم ـ  ٢٠١١مايو /أيار ٢ ،ونتريالم
انبعاثات ثاني أكسيد لتخفيض العمل التدريبية اإلقليمية لمساعدة الدول األعضاء بااليكاو في وضع خطط عمل وطنية 

  .، وستستمر حلقة العمل هذه حتى يوم األربعاءالدوليالطيران المدني الناجمة عن الكربون 
العمل البيئية  طستساعد خط": في كلمته االفتتاحية، قائال ،رئيس مجلس المنظمة، السيد روبرتو كوبيه غونزاليسوصرح 

لاليكاو أيضا وهي ستتيح . التابعة لاليكاو الدول في تحديد أنسب التدابير لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي
احتياجات محددة من خالل المساعدة  لبيةعالمية والمساعدة في تعية أهداف تطلرصد التقدم الذي تحرزه الدول في تحقيق 

  ."تحديدا جيدا الفنية والمالية المحددة األهداف
اتفاق تم التوصل إليه في الدورة السابعة عن ، ٢٠١٢يونيو /بحلول حزيرانااليكاو قدم إلى ونجمت الخطط، التي ستُ

في الخريف الماضي والذي جعل الطيران الدولي أول قطاع لديه أهداف تطلعية عالمية لاليكاو للجمعية العمومية والثالثين 
في المائة في فعالية استخدام  ٢وتحقيق زيادة سنوية بنسبة  ٢٠٢٠لتثبيت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مستويات عام 

  .٢٠٥٠الوقود حتى عام 
ائم على االنترنت نموذج قوضع خطط عملها، وهو يشمل إرشادات و الدول فيولقد أعدت المنظمة برنامجا شامال لمساعدة 

  .عداد خطط العملإلعمل لتوفير المعلومات والتدريب اللتقديم خطط العمل وحلقات 
أن حلقات : "وحقوق اإلنسان قائال لمتعددة األطرافللشؤون االوزارة روبليدو، وكيل  سوعلق السفير خوان مانويل غومي

لتبادل اآلراء والخبرات من أجل مساعدة الدول في صياغة السياسات والتدابير المتماشية مع الحقائق العمل توفر فرصة 
   ".المتباينة

إن االيكاو بدون أدنى شك منظمة تحتل مركز ": وأضاف السيد فيليب دوارتي أولفيرا، وكيل الوزارة لشؤون النقل قائال
ذلك عندما اقترحت في جمعيتها العمومية  برهنت علىولقد . طيران الدوليالصدارة في الجهود الدولية لتخفيض انبعاثات ال

  ."المناخ قائمة على الخطط الوطنيةالسابعة والثالثين وضع خطة عمل عالمية بشأن تغير 
أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا دول قد حضرها ممثلون عن ول، هذه ف حكومة المكسيك حلقة العمليضتستو

ولقد أسهمت في فرقة . الحكومية هاخطط عمل ضعولوماتهم للعمل كجهات تنسيق منطقة الكاريبي رشحتهم حكو الجنوبية
النقل تحاد العمل كذلك جهات معنية أخرى مثل منظمات الطيران المدني اإلقليمية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية وا

  .المدنيةحة الجوية المالالجوي الدولي ومجلس المطارات الدولي ومنظمة خدمات 
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إلى  ١٤(، ودبي )مايو ٢٧إلى  ٢٥(ومن المقرر تنظيم حلقات عمل إقليمية في وقت الحق من هذه السنة في بانكوك 
وستتيح هذه الجهود الحثيثة لجميع األقاليم التابعة ). يوليو ١٣إلى  ١١(وباريس ) يوليو ٦إلى  ٤(، ونيروبي )يونيو  ١٦

   .خطط عملها بحلول منتصف السنةتلقي المعلومات الضرورية األولية للشروع في إعداد إمكانية لاليكاو 

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .الملتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء الع

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 

  


