
 

بشأن البيئة تسّلط الضوء على الشراكات وعلى األهداف يكاو اإل تعقدها دراسيةحلقة 
  الحادي والعشرينمؤتمر األطراف قبل انعقاد الطيران  في مجال ستدامةالالرئيسية ل

منظمة الطيران المدني الدولي بمقرها الرئيسي حلقة الدراسية التي عقدتها اختُتمت اليوم بنجاح ال – ١٧/٠٩/٢٠١٥ الـمونتري
 حول موضوع "الشراكات العالمية في مجال الطيران لخفض االنبعاثات: مضاعفة العمل في مجال البيئة".بمونتريـال 

ألساسي للشراكات في إطار الجهود الدولية في مجال البيئة وكيف وُقدمت خالل هذه الحلقة الدراسية عروض توضح الدور ا
يكاو البيئية. واستفاضت الحلقة الدراسية أيضا في تناول دورة أنها تساعد على ترسيخ وتحسين مجموعة واسعة من مبادرات اإل

تصنيع والتزويد بالوقود وأثناء حياة الطائرات في جميع مراحلها من المنظور البيئي، وما يتعلق بها من عمليات التصميم وال
 الرحالت الجوية والعمليات األرضية والخدمات المقدمة في نهاية العمر االفتراضي للطائرات.

يكاو يكاو، الدكتورة فانغ ليو، أن للشراكات دورًا أساسيًا في تحقيق االستدامة البيئية، وأنه يتعين على اإلوأّكدت األمينة العامة لإل
لشراكات وأن تعززها لبذل المزيد من الجهود الدولية الفاعلة في مجال البيئة. وٕاذا كان قطاع الطيران يستفيد "أن تنخرط في ا

أيضًا من القطاعات األخرى ويعرض تجاربه وأفضل ممارسته حيثما كان ذلك مناسبا، فإن الحلقة الدراسية هذه، من منظور 
 ئج في حماية البيئة يظل يتوقف على عملنا المشترك لبلوغها".عام، ساعدت على التأكيد على أن تحقيق أفضل النتا

واستكشفت الحلقة الدراسية أيضا أسواق الكربون، وشّكلت مناسبة عملية لمتابعة تراخيص انبعاثات الكربون من خالل عروض 
ا عن حملتها اإللكترونية توضيحية حية وعروض إلكترونية، وبثت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ عرضا حي

سبتمبر.  ٢٢" (الحياد المناخي اآلن)، التي يتوقع اإلعالن عنها رسميا في نيويورك في Climate Neutral Nowالجديدة بعنوان "
 يكاو الحتساب الكربون التي ُتستخدم في حساب انبعاثات الكربون الناجمة عن السفر الجوي.وسترتبط هذه الحملة بأداة اإل

لمشاركون في الجلسة الختامية للحلقة الدراسية أسئلة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الدول وقطاع الطيران وهيئات األمم ووجه ا
المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن توقعاتهم بشأن عملية التغير المناخي العالمي قبل انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر 

الطيران الدولي في الجهود العالمية الفعالة بشأن التغير المناخي. وفي الجلسة الختامية أيضًا،  األطراف وما بعدها، وعن دور
يكاو مساهمة مباشرة وغير مباشرة في المساعدة على مشارك ممن يساهمون اآلن من خالل اإل ١٠٠٠تم التنويه بما يزيد على 

 التخفيف من انبعاثات الطيران
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 : رينمراجع للمحرّ 

 )GAP-E(الموقع اإللكتروني للحلقة الدراسية 

  التدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران-العالمية في مجال الطيران  يكاوحوارات اإل

  يكاو في مجال حماية البيئةأنشطة اإل
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