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التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن التخفيف من انبعاثات الطيران الدولي
ّ
للنشر الفوري
مونتريـال – 2016/10/6 ،قام ممثّلو الحكومات وقطاع الطيران والمجتمع المدني باالتفاق اليوم على تدبير عالمي جديد
قائم على آليات السوق من أجل مكافحة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي.
ظمة الطيران المدني التابعة لألمم المتّحدة في جلستها العامة من
وجاء هذا اإلنجاز التاريخي عند موافقة الجمعية العمومية لمن ّ
دورتها التاسعة والثالثين على التوصية باعتماد نص قرار نهائي للتدابير العالمية القائمة على آليات السوق.
التوصل
تعين بذل قدر كبير من الجهود والتفاهم من أجل
وأشار رئيس مجلس اإليكاو الدكتور أولومويا بينارد أليو قائالً" :لقد ّ
ّ
التوصل إلى حلول وسط التي اظهرتها دولنا األعضاء وقطاع الطيران
إلى هذه المرحلة ،و ّ
أود أن أشيد بروح توافق اآلراء و ّ
والمجتمع المدني ،ونحن لدينا اآلن اتفاقاً عملياً وتوافقاً في اآلراء بشأن هذه المسألة التي يدعمها عدد كبير من الدول التي
ستشارك مشاركةً طوعية في التدابير العالمية القائمة على آليات السوق – وذلك منذ بداية تطبيقها .وسيتيح ذلك إستخدام خطّة
التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي كمساهمة إيجابية ومستدامة من أجل تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة
في العالم".
ولقد ص ّممت خطّة اإليكاو للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ) (CORSIAمن أجل تنفيذ سلّة من تدابير
التخفيف التي تقوم بها أوساط النقل الجوي أصالً بمتابعة تنفيذها من أجل تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن
الطيران الدولي .وهي تشمل التحسينات الفنية والتشغيلية والتطورات في إنتاج واستخدام أنواع وقود الطيران البديلة والمستدامة.
وستبدأ عملية تنفيذ خطّة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي بواسطة مر ٍ
حلة تجريبية من عام  2021حتّى
ثم مرحلة أولى من عام  2024حتّى نهاية عام  .2026وستكون المشاركة في هاتين المرحلتين المب ّكرتين
نهاية عام ّ ،2023
على أساس طوعي وستشهد المرحلة المقبلة من عام  2027إلى عام  2035انضمام جميع الدول .وقد قبلت بعض اإلعفاءات
بالنسبة للبلدان األقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والدول ذات المستوى المنخفض جداً
من نشاط الطيران الدولي.
أن
العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو قائلةًّ :
"أود ان أجزل الشكر إلى كافة أولئك الذين شاركوا في هذه العملية ،و ّ
ّ
وصرحت األمينة ّ
أن التدابير العالمية القائمة على آليات السوق المعتمدة
و
الشأن.
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لتصدي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
هامة إلى سلّة التدابير التي يضطلع بها الطيران ل ّ
اليوم هي إضافة ّ
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مصادر معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو
اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى
أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة ،من بين العديد من األولويات األخرى.
والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  191دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية لإليكاو
معلومات عن التدابير العالمية القائمة على آليات السوق
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