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على جعل قطاع الطیران تعاونان ت اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخو  االیكاو
  في باریس  ٢٠١٥لعام قبیل المؤتمر الهام بشأن المناخ  النظیفةآلیة التنمیة ب مشموال

)، أعلنت COP21( ٢٠١٥بشأن المناخ في باریس لعام  الهامالمؤتمر ن انعقاد مقبل أیام قلیلة  - ٢٧/١١/٢٠١٥ل، ـمونتریا
 النظیفة آلیة التنمیة في إطار ةمنهجیأول اعتماد أنه تم الیوم األمینة العامة لمنظمة الطیران المدني الدولي، الدكتورة فانغ لیو، 

   ).UNFCCC( اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في سیاق تتعلق بقطاع الطیران

االبتكار وتساهم تحفز على استشرافیة بمشاریع  یتعلق النظیفة آلیة التنمیة في إطار الجدید النهج أنتجدر اإلشارة إلى و 
إجراء ب وستسمح هذه المنهجیةعملیاتها في المطارات. أثناء االنبعاثات الناجمة عن الطائرات خفض  فيمساهمة ملموسة 

في  على الممرات اتیر الطائر یستالكهربائیة لاألجهزة د الكربون الناجمة عن استخدام ینبعاثات ثاني أكسال كمي حساب
 الطاقة واستخدام توریدتشمل  لوضع منهجیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة، وتتعاون اإلیكاو أیضًا مع أمانة هذا .المطارات
  المغادرة في المطارات.و  الوصول بوابات على المحلیة الطائرات عملیات في الشمسیة

اتفاقیة األمم أمانة على هذه التطورات مع زمالئنا في  وثیق وحریص للغایةعلى نحو عملت "اإلیكاو وأبرزت الدكتورة لیو أن 
الذي اتخذه على القرار اإلیجابي للغایة  النظیفة آلیة التنمیةلمجلس إدارة ، ونحن ممتنون المناخ المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر

 خفضلمبادرات خطوة أولى هامة في السماح  ة المعتمدةالمنهجیهذه تمثل و خالل اجتماعه السابع والثمانین"، وأضافت " 
قطاع نقل جوي مستدام بیئیا على  الوصول إلىنهایة المطاف على ، وستساعدان في الكربون شهاداتانبعاثات الطیران بتولید 

  الصعید العالمي".

 معتمدةكربون  شهادات على الحصولفي البلدان النامیة  االنبعاثات خفض، یمكن لمشاریع النظیفة آلیة التنمیةوفي إطار 
منها طنا من  تساوي الواحدةالتي بیع، القابلة لل شهاداتالهذه تستخدم ویمكن للبلدان المصنعة أن . االنبعاثات تخفیض مقابل

  كیوتو. بروتوكولاالنبعاثات في إطار  خفضالمتعلقة بأهدافها انبعاثات ثاني أكسید الكربون، للوفاء بجزء من 

 ةدر البشریاالمصمن في المائة من انبعاثات ثاني أكسید الكربون  ٢حوالي وتمثل االنبعاثات الناجمة عن قطاع الطیران حالیا 
، البلدان النامیة أسواقمع نمو . غیر أنه یتوقع حدوث زیادة كبیرة في االنبعاثات الناجمة عن أنشطة الطیران المحلیة لمفي العا

  .النظیفة التنمیة آلیة من خالل التدابیر الرامیة إلى التخفیف من هذه االنبعاثاتومن هنا تبرز أهمیة 

نامج آلیات التنمیة المستدامة، قائال: "ال تفصلنا سوى أیام قلیلة عن بدء المفاوضات الدولیة وعلق جون كیالني، مدیر بر 
لتنفیذ لتدابیر التخفیف ركیزة ك آلیة التنمیة النظیفةالحاسمة بشأن تغیر المناخ في باریس، ومن المشجع أن نرى استمرار وجاهة 

ینطوي قطاع الطیران و "  قائالً  ". وأضافعلى نطاق واسع من آثار انبعاثات ثاني أكسید الكربون وتحقیق التنمیة المستدامة
یصال هذه إل، ونحن متحمسون آلیة التنمیة النظیفةمن االنبعاثات من خالل مشاریع للحد  بعد على إمكانات هائلة لم تستغل

  ".األطراف الحادي والعشرینهامة إلى مؤتمر الرسالة ال
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االنبعاثات الناجمة عن الطیران الدولي، حیث اتفقت على هدف طموح لتحقیق  ةلأمسمن خالل اإلیكاو تعالج الدول األطراف و 
الطائرات، من اإلجراءات، مثل تطویر تكنولوجیا سلة من خالل  ٢٠٢٠عام بحلول الكربون مستوى المحاید من حیث النمو 

  السوق.آلیات كفاءة العملیات، واإلجراءات القائمة على حركة الجویة وبناها األساسیة، و وأنواع الوقود البدیلة، وتحسین إدارة ال
 تغیر بشأن اإلطاریة المتحدة األمم اتفاقیة بموجب على حدة كل دولة هاتعالجأما االنبعاثات الناجمة عن الطیران المحلي ف

  .)UNFCCC( المناخ
- 30 - 

  
  

 
 

  communications@icao.int :التصالل
  

 

mailto:communications@icao.int

