
 

 
هذا ول ـم نتريب المنظمةفي مقر  ينمعتجالم ياو في اإل وءعضاألد ل الممثلي م يو بينورد ألي  يلقي المة أموم ل  الدات ر أ   ياو رئيس مجلس اإل

 من د لية. الج ية ال ترحلالنوجمة عن النبعوثوت ل ل (MBM)الس ق آليوت عولمي قوئم على بشأن  ضع تدبير سب ع لم اصلة مفو ضوتهم األ
الجمعية خلل  ا    عض ةد ل 191الـ ت عليهص   ت، ثم المقبلة 208 رقم في د رته القرار النهوئي المتعلق بهذا التدبير ياو المقرر أن يعتمد مجلس اإل

تخوذ ل  ياو اإلتحت مظلة بشال ماثف  2010منذ عوم الد ل تتعو ن   . العوم الجوري خريف المزمع عقدهو في ياو لإلالتوسعة  الثلثين العم مية 
النوجمة ثوني أاسيد الارب ن انبعوثوت  تقليلل أ ل تدبير عولمي قوئم على آليوت الس ق ضع هو حموية البيئة، بمو فيلمجم عة  اسعة من المبودرات 

 الرحلت الج ية الد لية.ن ع

 في مجول الطيرانالتدابير القوئمة على آليوت الس ق تعقد اجتموعو  رفيع المست ى بشأن  ياو إلا

من مئات الشغل الشاغل ل وه تهن اتخاذها لمواجهاإلجراءات التي يتعي  ر المناخ و كان تغي   - 11/5/2016، ليوم نتر
بروح من  المكثفةهم مفاوضاتواصلوا اليوم، حيث ال ـبمونتري الدولي لطيران المدنيافي مقر منظمة  ينمعتجمالدول المسؤولي 
المتولدة عن نبعاثات اللتدبير عالمي قائم على آليات السوق  تصميممناسب لاقتراح االنتهاء من إعداد هدف بو  التعاون

 دولية.ت الجوية الرحالال

د األمين العام لألمم المتحدة بان كي أك  لقد "الدكتور أولومويا بينارد أليو في كلمته االفتتاحية قائاًل:  اإليكاو مجلسوأشار رئيس 
 نادولإلى  في الوقت الحاليشعوب العالم تتطلع أن  الحالي العام مستهلفي  يكاوة التي أجراها لمقر اإلزيار المون خالل 

وقد . (COP/21)ة عقب المؤتمر الحادي والعشرين لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ البيئالحفاظ على  من أجلاء للعمل األعض
ما إلى للوصول وقطع شوطًا طوياًل ، هوتوافق هتعاونأواصر على التاريخية و ته قو  استند مجتمع الطيران المدني الدولي على نقاط 
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رفعه عملي ومقبول لكي يتسنى لنا التوصل إلى قرار حترام لتل  القيم مستوى من االفظ على أعلى احالبد أن نو  .اليومنحن فيه 

 الجاري".من العام سبتمبر شهر خالل العمومية في دورة انعقادها التاسعة والثالثين الجمعية إلى 

على  2013في عام المنعقدة  يكاووتجدر اإلشارة إلى أن دول العالم اتفقت خالل الجمعية العمومية الثامنة والثالثين السابقة لإل
كفاءة هدفًا طموحًا لتحسين هذا القرار ن وتضم  . المناخفها الطيران الدولي على التي يخل  اآلثار معالجة لتاريخي قرار اعتماد 

من عام بدءًا  ةربونيكبدون زيادة نمو اليتمثل في ط األجل متوس   اً طموح اً ، وهدفئة سنوياً اثنين في الم بنسبةاستهال  الوقود 
قرار بشأن هو التوصل إلى الحالي الهدف حماية البيئة على المدى الطويل. و ل أخرى أهداف كشافاستبأيضًا  اً ، والتزام2020

االجتماع الهام خالل  المقبل شهر سبتمبرخالل لطيران في مجال ا التدبير العالمي القائم على آليات السوق جوانب تصميم
 .2020بحلول عام  ى تنفيذهق علاتفواال، يكاوإلالعمومية التاسعة والثالثين للجمعية ل

عاون  كما ،الـمونتري فيكبار الشخصيات الحكومية بب رح  االجتماع و هذا مار  غارنو  السيد يكندالنقل الر يوز وحضر معالي 
 هم.التي جرت بين لمناقشاتلتمهيد أيضًا في ال

وأضاف دون تمييز"، شكل كاٍف وبالفاتنا بتخاتيجة تستوعب من أجل بلوغ نعمل ني أن ضرور أنه من الوأكد السيد غارنو "
النبعاثات، بما في ذل  من خالل حقيقي لخفض  تبرهن علىنتيجة التوصل إلى نحو  ناعملتوجيه "نحن بحاجة إلى قائاًل: 

ن  .عنها واإلبالغ منها لتحققوا هارصدمن حيث  لبياناتإجراءات قوية بالنسبة ل إلى  ضخمةخطوة ه الغاية ُيشك ل تحقيق هذوا 
 ".في خريف هذا العام يكاوالتاسعة والثالثين لإلالعمومية جمعية أساسية لنجاح الوركيزة  األمام

 يكاواإل ضطلع بهاتالتي  العالميةالتواصل سلسلة مكثفة من المناقشات وفعاليات حلقة في هذا األسبوع المنعقد جتماع اال وُيعد  
 الطيران. السوق في مجالقائم على آليات العالمي التدبير لل المقترح تصميملاعالمي حول  توافقللوصول إلى 

ذا و  االقتصادية داة األخريف هذا العام، فإن انعقادها في خالل ح اقتر االهذا  يكاولإلن و التاسعة والثالثالجمعية العمومية أقرت ا 
وستسهم بشكل كبير  –أي قطاع صناعي عالمي رئيسي من نوعها في ولى ستكون األ المنبثقة عنه نبعاثاتاال قليلجديدة لتال

 الماضي.من العام اتفاق باريس في ديسمبر اسُتهلت بي تالتقدم والزخم الاستكمال مسيرة في 
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 :مصودر للمحررين
 بشأن حماية البيئة يكاولإل اإللكترونيالموقع 

 أسئلة شائعة بشأن التدبير العالمي القائم على آليات السوق في مجال الطيران

 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة يكاواإل
 

 :للتصول

 كالر -نتالالسيد وليام راي وني فيلبينطالسيد أن
 موظف شؤون االتصاالت رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int  wraillantclark@icao.int 
8220-954 (514 )1+  6705-954 (514 )1+ 

@icao    wraillantclark@ 

  

http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/HLM-MBM/Pages/FAQs.aspx
http://www.icao.int/Meetings/HLM-MBM/Pages/FAQs.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
mailto:aphilbin@icao.int
mailto:wraillantclark@icao.int

