
 

اإليكاو تؤكد على دورها الرائد في التصدي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة 
 (COP21) عن الطيران الدولي بالدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول األطراف

كلمة بالنيابة عن أولومويا بينارد أليو،  لقى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، الدكتورأ – ١/١٢/٢٠١٥، ليامونتر
الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول األطراف في باريس اليوم، وذلك في  ،المنظمة وقطاع النقل الجويالدول األعضاء في 

 التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. ةالعلمية والتكنولوجيأثناء الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة 

ثاني أكسيد الكربون في العالم من صنع اإلنسان نسبة  الطيران الدولي من كمية انبعاثات ّشكلوشدد الرئيس أليو قائال: " بينما ت
االضطالع بإجراءات ملموسة من أجل تخفيض انبعاثات في المائة، تواصل الدول األعضاء باإليكاو وقطاع الطيران  ١,٣

طائرات  تفّعالية إدارة الحركة الجوية وغيرها من التحسينات التشغيلية، واستخدام تكنولوجيا زيادة الطيران الدولي ... وهي تشمل
 الوقود، واستعمال أنواع وقود بديلة مستدامة من أجل الطيران." هالكفعالة من حيث است

خطة التدابير العالمية القائمة توصية بشأن في  ٢٠١٦تها التاسعة والثالثين في عام ور جمعية العمومية لإليكاو في دوستنظر ال
ابتداء من عام  الالزمةعن آليات التنفيذ  فضالً  ،تتناول عناصر تصميمه الرئيسية الدوليالسوق من أجل الطيران  آليات على

ثاني أكسيد الكربون مستوى ترخيص عالمية جديدة بشأن  قياسيةستحداث قاعدة ال بخطى حثيثةاآلن  واألعمال جارية. ٢٠٢٠
 .٢٠١٦يكاو في عام ائرات وذلك العتمادها من خالل اإلمن أجل الط

نوفمبر، فقد أكد في بيانه على أنه يلزم أن  ١٨صدره مجلس اإليكاو في ن األخير الذي أوٕاذ شدد الرئيس أليو على اإلعال
 ثاني أكسيد الكربون.الطيران الدولي من توفر للدول قدر مناسب من القدرات والموارد المالية للتصدي النبعاثات ي

اتفاقية األمم المتحدة  إجراءاتن اإليكاو ودولها األعضاء ترغب في اإلعراب عن قلقها الشديد، من خالل وأشار قائًال: "إ
اإليرادات لتمويل شؤون المناخ في القطاعات  تعبئةالطيران الدولي كمصدر ممكن لاإلطارية بشأن تغير المناخ، بشأن استخدام 

األخرى... وستواصل اإليكاو، بالتعاون مع قطاع الطيران وغيره من المنظمات الدولية، في مواصلة تقلد الدور الرائد بالنسبة 
 االنبعاثات التي تسهم في تغير المناخ العالمي."للطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالّحد من االنبعاثات وتخفيضها وهي 

 واجتمع الرئيس أليو باألمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية السيدة كريستينا فيجيرس بعد الجلسة العامة للهيئة الفرعية
النقاط الخاصة بمجلس أيضًا أثار بين الهيئتين. و  والمثمرللتعاون الوثيق  سعادتهللمشورة العلمية والتكنولوجية، وأعرب عن 

 منهاجاإليكاو مع رؤساء الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ومجموعة العمل المخصصة التابعة لهذه الهيئة بشأن 
 االتفاقية اإلطارية. سياقالمجموعات الرئيسية للدول في و ن، اربيد

 تطلعاتها تسليط الضوء علىمن أجل  دية والعشرين لمؤتمر الدول األطرافالدورة الحا اجتماعًا على هامش وستنظم اإليكاو غداً 
وتنفيذ خطط عمل الدول األعضاء  لإلسهام في إعدادستراتيجية والمبادرات الناجحة التي تنفذها العن امعلومات ملموسة  وتقديم

يرها من هيئات األمم المتحدة ومع قطاع ، وذلك بالتعاون مع الحكومات وغالطيران من ثاني أكسيد الكربونلتخفيض انبعاثات 
 الطيران.
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