
 

 
خطة التدابير العالمية القائمة على آليات في إندونيسيا تفاصيل  (GLADs)في مجال الطيران  يكاويستعرض المشاركون في الحوارات العالمية لإل

 .فيما يتعلق باالنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي (GMBM)السوق 

 جولة مشاوراتها اإلقليمية لدعم خطة التدابير العالمية  يكاوتستكمل اإل
 فيما يتعلق بالطيران (GMBM)القائمة على آليات السوق 

فكيمو  (GLADs)بنجوح ج لتهو الثونكية من الح ارات العولمكية في مجول الطكيران  كياو اختتمت اإل – 13/4/2016، ليامونتر
التصدي لتغكّير المنوخ النوجم عن االنبعوثوت الصودرة عن الطكيران  بغكية (MBMs)كيتعلق بولتدابكير القوئمة على آلكيوت الس ق 

 ل في حموكية البكيئة.المتمثّ  تكيجياالسترال ذلك أ ل كية رئكيسكية في إطور هدف  اولة األمم المتحدة الد لي،  كيمثّ 

،  هي تشمل 8/4/2016إلى  20/3في مجول الطكيران في الفترة الممتدة من  كياو  ُعقدت الج لة الحولكية للح ارات العولمكية لإل
الطركيق أموم  كياو .  كُيمّهد ختوم ج لة الت عكية األخكيرة هذه التي تضطلع بهو اإلكياو جمكيع األقولكيم التي تدخل في مجول عمل اإل

البولغ عددهو  كياو انعقود الجمعكية العم مكية في د رتهو التوسعة  الثالثكين في سبتمبر المقبل، حكيث ستق م الد ل األعضوء في اإل
 .  اشتملت آخر2020لتُنفَّذ بحل ل عوم خطة التدابكير العولمكية القوئمة على آلكيوت الس ق د لة بتقركير مو إذا اونت سُتعتمد  191
على منوقشة تفوعلكية بكين فركيق الخبراء  ممثلكين للد ل،  قطوع الطكيران، الح ارات العولمكية في مجول الطكيران  مند رة 

  المنظموت غكير الحا مكية المعنكية بشؤ ن البكيئة  خبراء س ق الارب ن.

مو خصكيصًو قد ُصمّ ات العولمكية في مجول الطكيران الح ار ، الدات ر أل م كيكي ا برنورد ألكي ، أن "بنكية  شال كياو د رئكيس مجلس اإل أاّ 
شرااهو في لتدابكير العولمكية القوئمة على آلكيوت الس ق إلعالم الد ل غكير األعضوء في المجلس بتصمكيم  تنفكيذ الج انب المقترحة ل  ا 

سكير إرسوء معل موت متكينة تستند إلكيهو المنوقشة  آلكية هذا الن ع من أن اع الت عكية أسوسكيًو لتكي  أضوف قوئاًل: " كُيعدّ  ."هوتكين العملكيتكين
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ز اهتمومه تراكيزًا شدكيدًا على القرارات التي سم بأهمكية خوصة ألن العولم سكيراّ ،  كيتّ 191لـاصنع القرار لدى الد ل األعضوء 
 سنعتمدهو في جمعكيتنو العم مكية في أكيل ل المقبل".

في القوهرة بمصر؛  دااور الح ارات العولمكية في مجول الطكيران اشتمل ال منهو على كي مكين من قكيمت الفعولكيوت الخمس التي  أُ 
ت هذه الفعولكيوت مجم عة  اسعة من في السنغول؛  لكيجكيون في إند نكيسكيو؛  أ تركيخت في ه لندا؛  ماسكيا  في الماسكيك.  ضمّ 

،  السالمة البكيئكية،  فعولكية التاولكيف، القوئمة على آلكيوت الس قالمقترحة التدابكير العولمكية الم ض عوت، بمو في ذلك بسوطة 
 السبل الممانة لتحقكيق التموكيز د ن التمكيكيز بكين الد ل،  المسوعدة  بنوء القدرات اللذان قد كيلزمون لدعم تنفكيذ تلك التدابكير على 

 ول.نح  فعّ 

مع  كياو خالل إقومة الح ارات في مجول الطكيران العولمي، تعمل اإل الدات رة فونغ لكي  أنه "من كياو دت األمكينة العومة لإل أاّ 
للحد من تأثكير  لتدابكير العولمكية القوئمة على آلكيوت الس قلخطة مئوت من مسؤ لي الحا موت  المجتمع المدني من أجل  ضع 

الد ل الثموني عشرة المشوراة في دخالت إّبون اجتموع  سكيجري النظر في هذه المُ  ".الطكيران المدني الد لي على تغكّير المنوخ
ّبون اجتموع الرفكيع المست ى للد ل األعضوء  كياو عض كية فركيق اإل الرفكيع المست ى للتدابكير العولمكية القوئمة على آلكيوت الس ق،  ا 

 .موكي  المقبل 13إلى  11بأاملهو في الفترة الممتدة من  191لـا كياو في اإل

- 30 - 

 المزيد من المعلومات ُيرجى االتصال بالجهات التالية: للحصول على
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