
  

) COP21(ن لمؤتمر األطراف الدورة الحادية والعشريباتفاق ترّحب اإليكاو 
جراءات بشأن أهداف اإلقيادي وتنسيق  دورأداء تعمل على مواصلة و 

  الطيران المدني الدولي في مجال البيئة

ّما ع، الدكتور أولومويا بينارد أليو يكاو)رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (اإلأعرب  – ١٥/١٢/٢٠١٥، ليامونتر
االتفاق  في أعقابوها من أمل كبير من ارتياح عميق وما يحدُ  صة في مجال الطيرانالمتخصّ به وكالة األمم المتحدة  تشعر

  .في باريس ةالمنعقد ن لمؤتمر األطرافيالدورة الحادية والعشر خالل سبوع الماضي األ ذي ُأبِرمالتاريخي ال

بالنسبة لكوكبنا وكذا للمجتمع  ما كبيراً تقدّ  الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطرافأحرزت قائًال: " أليولدكتور ارئيس الوشّدد 
يجب أن تضاعف كل دولة وكل : "ائالً قف أردَ و  ،"هذا ف عند حّد إبرام االتفاقالمدني، وٕان كانت عملية هذا المؤتمر ال تقِ 

رث هذا المؤتمر، ومجتمع ًا إلحراز تقدم كبير بشأن خفض االنبعاثات تحقيقإل هاجهود قطاع صناعي عالمي اليوم قصارى
  ."في هذا الصدد الطيران المدني ليس استثناءً 

فقد اعتبره ، الدولي لم يشمل الطيران لمؤتمر األطراف الدورة الحادية والعشرينبرم خالل انعقاد بالرغم من أن االتفاق المُ و 
ع إليه من ما نتطلّ ، و اآلن لى حدّ إ معها مجتمع الطيرانو على منح الثقة إزاء التقدم الذي أحرزته اإليكاو  الدكتور أليو "تصويتاً 

ق بشأن التدابير القائمة على آليات ل إلى اتفامن الزخم للتوصّ  اً مجتمعنا مزيد منحطموحة خالل العقود المقبلة، وهو ما يأهداف 
  .في أواخر السنة المقبلة"زمع عقدها المُ السوق في مجال الطيران الدولي خالل الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية 

 اإليكاو ادع، فقد هل إليالذي توصّ  تفاقالضمن اانبعاثات الطيران المدني الدولي موضوع المذكور  مؤتمرالج درِ يُ من أن  وبدالً 
اتفاقية األمم المتحدة خالل دوراتها المقبلة التي ستنعقد بموجب  ة للمشورة العلمية والتكنولوجيةهيئة الفرعيّ الإبالغ أن تواصل إلى 

 ل التدابير. وتشكّ البيئةواسع النطاق المتعلق ب عن التقدم المحرز بشأن برنامج العمل )UNFCCC( تغّير المناخشأن اإلطارية ب
على  ر المناخالقائمة على آليات السوق في مجال الطيران أحد الجوانب األساسية الستجابة مجتمع الطيران لتغيّ  العالمية

، فإنها ستنظر خالل قراراً  ٢٠١٣الجمعية العمومية خالل دورتها الثامنة والثالثين لعام ما أصدرت ، وبعدالمستوى العالمي
ق بخطة التدابير العالمية لة تتعلّ في إصدار توصية مفصّ  قبلخالل شهر سبتمبر الم نعقدتي ستالدورتها التاسعة والثالثين 
  .٢٠٢٠من عام  تتناول عناصر التصميم لديها وما يتصل بذلك من آليات التنفيذ اعتباراً التي القائمة على آليات السوق 

، دولة عضواً  ٣٦ مكّون منالمجلس الرئاسي ال الماضيخالل شهر نوفمبر ه اعتمد إعالناً  مؤتمر المذكورالت نتائج دأيّ كما 
ت الصلة بالطيران المدني ما يلزم من أدوار قيادية، من خالل اإليكاو، بشأن القضايا البيئية ذاالقيام بأنه سيواصل د أكّ الذي و 

  الدولي.
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الدورة الحادية والعشرين أعمال ليو ليو واألمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ أالدكتور  من رئيس المجلس، كلٌّ  وقد حضر
مع رؤساء حكومات  ثنائياً  اجتماعاً  ٢٠أكثر من  حيث عقدابحماية البيئة، ى ُيعنَ اإليكاو عن إلى جانب فريق  لمؤتمر األطراف

  .ي هذا الشأنفهاّمة أدوار ما تبذله اإليكاو من جهود وما تضطلع به من ومنظمات دولية إلبراز 

ض عنها من نتائج وما تمخّ  الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطرافعملية : "إن العامة، الدكتورة ليو قائلةً أبرزت األمينة و 
بالنسبة لقطاعنا ذا أهمية كبيرة  ٢٠١٦ عامكون ي"، ومضت تقول: "سعلى السواء للعالم ولقطاع الطيران اً كبير  اً إنجاز تمثل 

ه خالل دورة الجمعية إحراز  قعو حرز بشأن التدابير القائمة على آليات السوق الذي نتم المُ وللبيئة، وذلك ليس على مستوى التقدّ 
استحداث قاعدة قياسية للترخيص لثاني أكسيد الكربون للطائرات على المستوى  خصوصب العمومية لإليكاو فحسب، بل وأيضاً 

ع إلى إحراز مزيد من التقدم مع الدول األعضاء في ا قريب. وٕاننا نتطلينبغي إنجازها عمّ هي القاعدة القياسية التي العالمي و 
من التعاون  بفضل توطيد مزيدٍ مما ال شك فيه أنه و  ،وبناء القدراتمساعدة أشكال الما يلزم من خالل تقديم  مناإليكاو 

  .مستقبل مستدام"بناء دور هام في مساعدة العالم على االضطالع بسيواصل قطاع الطيران 
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  ٢٠١٥ندوة اإليكاو العالمية لشراكات الطيران بشأن تخفيض االنبعاثات واإلجراءات في مجال البيئة لعام    :للمحررينمعلومات 
  لطيران فيما يخص التدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيرانلحوارات اإليكاو العالمية 

 أنشطة اإليكاو في مجال حماية البيئة
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