
 

عن الطيران ًا مجلس اإليكاو يصدر إعالن
 الدولي وتغير المناخ

دولة عضوًا إعالنًا  ٣٦الذي يتكون من منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) اعتمد مجلس  – ٢٤/١١/٢٠١٥، ليامونتر
قد ورد في اإلعالن أن المجلس يعمل على ضمان استمرار الدور ف. ،١٨/١١/٢٠١٥ يوم في ٢٠٦خالل الدورة رقم  رسمياً 

 ة بالطيران المدني الدولي، والسيما انبعاثات غازات الدفيئة. رتبطالقيادي لإليكاو بشأن المسائل البيئية الم
اتفاقية أعمال البالغ خالل  هاالمنظمة ودولها األعضاء عن قلقعرب أن توشدد المجلس من جديد في هذا اإلعالن على ضرورة 

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إزاء استخدام الطيران الدولي كمصدر محتمل لتعبئة اإليرادات لتمويل أنشطة تغير 
 المناخ من القطاعات األخرى بصورة غير متناسبة.

هناك عدة نداءات من جانب الدول لتحصيل إليرادات من ليو، رئيس مجلس اإليكاو، قائًال: "نارد أيوقد أشار الدكتور أولومويا ب
النقل الجوي العالمي الستخدامها في برامج التخفيف من حدة تغير المناخ في قطاعات أخرى غير الطيران." وأضاف قطاع 

وقبل انعقاد الدورة  بالغ الوضوحمؤخرًا، أن يشدد بشكل  هصدر أقائًال: "ويريد مجلس اإليكاو، من خالل هذا اإلعالن الذي 
أن هذا األسلوب غير عادل وأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج على  )(COP21الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف 

لضخمة التي يجلبها عكسية بالنظر إلى األداء التاريخي والمثالي لقطاعنا في مجال البيئة والفوائد االجتماعية واالقتصادية ا
 للدول والمناطق في شتى أنحاء العالم."

إلى مؤتمر األطراف الحادي والعشرين الذي سينعقد في الشهر المقبل في باريس، هذا إعالن المجلس وف تنقل اإليكاو وسي
يؤكد أيضًا التزام  أنه توقع أن يعتمد نتيجة ما تكون لها صفة قانونية وتنطبق على جميع األطراف. واألهم من ذلك، هوي الذي

مجلس المنظمة بسلة التدابير التي تتخذها اإليكاو والدول لتحسين أداء قطاع الطيران في مجال البيئة. وتشمل هذه التدابير 
التحسينات التشغيلية في إدارة الحركة الجوية لخفض الحارق من الوقود، ووضع قاعدة قياسية خاصة بثاني أكسيد الكربون 

، وانتاج أنواع الوقود البديلة، وخطط عمل الدول للمساعدة في خفض انبعاثات الطائرات، ٢٠١٦جديدة بحلول عام للطائرات ال
ًا علم ،٢٠٢٠للطيران الدولي اعتبارًا من عام  التدابير العالمية القائمة على آليات السوق خطط ووضع اللمسات النهائية على

التي تنعقد مرة كل ثالث سنوات في دورتها التاسعة للمنظمة الجمعية العمومية ستتخذه بأن القرار النهائي في هذا الشأن 
 .٢٠١٦والثالثين في خريف عام 

مجموعة جديدة من المشاورات التفاعلية مع الدول، المعروفة باسم الحوارات تنظيم على ًا وفي هذا الصدد، اتفق المجلس أيض
اجتماع رفيع المستوى  ها، وسيتبع٢٠١٦الل شهري مارس وأبريل من عام خ – (GLADs)العالمية لإليكاو في قطاع الطيران 

في شهر مايو القادم حيث سُيناقش مشروع قرار الجمعية العمومية الخاص بالتدابير العالمية القائمة على آليات السوق في 
 قطاع الطيران.

األطراف خطوة بالغة األهمية للتوصل إلى نتيجة وشدد الرئيس أليو قائًال: "سيكون نجاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر 
." وأضاف قائًال: "وبالنظر إلى ٢٠١٦في عام إيجابية بشان الطيران الدولي وتغير المناخ أثناء الجمعية العمومية لإليكاو 

زاء الجولة التفاعلية القرارات الحكوميين ومجموعة كبيرة من الجهات المعنية إصانعي الردود اإليجابية للغاية التي تلقيناها من 
في مطلع  هااألولى من الحوارات العالمية في شهر أبريل من هذا العام، من المتوقع أن تحظى هذه الدورة الثانية الجديدة من

 بتقدير كبير." ٢٠١٦ عام
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