
 

مختلف مناطق العالم عن في ناجحة  مشاوراتتختتم عملية االيكاو 
 قطاع النقل الجوي الدوليلالتدابير العالمية القائمة على آليات السوق 

 (GLADs)نجت منظمة الطيران المدني الدولي في عقد الدورة األولى من حوارات الطيران العالمية  – 1/5/2015، ليامونتر
في جميع مناطق االيكاو. وكانت هذه الحوارات  2015خالل شهر أبريل  (MBMs)بشأن التدابير القائمة على آليات السوق 

انبعاثات ثاني  تقليلفي  هادور ائمة على آليات السوق و قتبادل المعلومات بشأن التدابير التدوم يومين مصممة من أجل التي 
هذه التدابير لعداد خطتها العالمية إلااليكاو  أعمالالناجمة عن الطيران الدولي وتقديم آخر المعلومات عن  أكسيد الكربون

جراء مناقشة الوتوفير   نية.فيما بين الدول األعضاء والمنظمات المععامة فرصة لتقديم مختلف اآلراء وا 
وصّرح السيد ريمون بنجامان، األمين العام لاليكاو، قائاًل "من خالل الحوارات الخمسة التي نظمناها، استطاعت االيكاو أن 

ن" دولة". وأضاف قائالً  79من ًا مشارك 350 تتواصل مع  ضروري تشجيع مثل هذه المناقشات والحوارات بين الحكومات أمر وا 
دورة  القادمة الالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في قطاع الطيران الدولي أثناء  بشأنصل إلى توافق عملي للتو 

 ."2016عام  في التي ستعقدها الجمعية العمومية لاليكاو
( والقاهرة في مصر 15/4/2015و 14( ونيروبي في كينيا )10/4/2015و 9وانعقدت الحوارات الخمسة في ليما في بيرو )

ًا تضمنت كل دورة منها عدد(. و 28/4/2015و 27( ومدريد في إسبانيا )24/4/2015و 23( وسنغافورة )21/4/2015و 20)
من العروض الغنية بالمعلومات ومناقشات منفصلة عن عناصر الخطة العالمية القائمة على آليات السوق وما يرتبط بها من 

الدول غير الممثلة في مجلس  ينتمون إلىتنفيذها. واألهم هو أن العديد من المشاركين في هذه الحوارات كانوا  لدىتحديات 
دولة وتقود األعمال المرتبطة بالتدابير القائمة على آليات السوق في  36االيكاو، وهو الهيئة الرئيسية في المنظمة التي تضم 

 وكالة األمم المتحدة لشؤون الطيران.
لتقديم ًا نارد أليو، رئيس مجلس االيكاو، قائاًل "ُصمم هيكل وشكل هذه الحوارات العالمية خصيصيرح السيد أولومويا بوص

عن  أساسيات التدابير القائمة على آليات السوق، فضالً  لعرضالمعلومات والمشاركة مع الدول غير األعضاء في المجلس 
التي تدرسها حاليًا االيكاو جراءات اإلالطيران الدولي الستكمال مجموعة قطاع  فيالدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التدابير 

وهذا النوع من المساعدة وبناء القدرات أمر ضروري في سياق رسالة االيكاو ودورها، " من االنبعاثات." وأضاف قائالً  للتقليل
 الحالية. "عدم ترك أي بلد وراء الركب" مع أهداف حملةًا ويتمشى تمام

مجدية و ة لهذه الحوارات السوق مواضيع مثل السالمة البيئية وأهمية أن تكون الخطة العالمية بسيطة يوتضمنت المعالم الرئيس
 ت. وتضمنمفرطة ي أي تكاليف أو أعباء إداريةتفاد وكيفيةوجود اختالفات ولكن بدون تمييز بمقارنة بتكاليفها وضرورة السماح 

مناقشة تفاعلية قام بها الخبراء الذين مثلوا مختلف الدول والجهات العاملة في صناعة الطيران  الحواراتالدورة األخيرة من هذه 
 والمنظمات غير الحكومية الدولية في مجال البيئة والمؤسسات المالية.
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"لعّل األهم بالنسبة لنا هو أن الدول التي حضرت هذه المجموعة  ير مكتب األمين العام، قائالً ل أزيما، مدوعّلق السيد دانيي
للخطة  مقترحة صيغة عرض على المائدة عندئذتُ س حيث، رت وهي تتطلع إلى حضور الدورة الثانيةاألولى من الحوارات غاد

ن الدول والمنظمات الدولية األخرى  وأضاف قائالً  .العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق" تتطلع بشغف إلى الحصول "وا 
االيكاو على أتم تقف التي يستطيع من خاللها قطاعنا أن يحسن بصمته البيئية، و  الطريقةالمزيد من المعلومات عن  على

 ."بتك المعلوماتاالستعداد لتزويدها 
خفض االنبعاثات" في من أجل العالمية الطيران شراكات م عن "ي شهر سبتمبر من هذا العاوسوف تعقد االيكاو حلقة دراسية ف
 مناقشة متعمقة عن أسواق الكربون. ستجريمقرها الرئيسي في مونتريـال حيث 
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 (GLADs)قطاع الطيران الحوارات العالمية ل  :للمحررينمعلومات 

GAP)-Global Aviation Partnerships on Emissions Reductions (E 
Environmental Protection 

 الموقع اإللكتروني لحملة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" الخاصة بااليكاو
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