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الجدیــدة  معــاییرالفــي مســألة  تحــرز تقــدماً الیكــاو فــي الجنــة حمایــة البیئــة 
 نبعاثات ثاني أكسید الكربون وضوضاء الطائرات ال 

منظمــة الطیــران المــدني الــدولي ) التابعــة لCAEP( لجنــة حمایــة البیئــة فــي مجــال الطیــرانحققــت  – ١٤/٢/٢٠١٣، مونتری""ال
جدیــدة المعــاییر ال الســتخدامها فــيالتــرخیص إجــراءات  بشــأناتفــاق بالتوصــل إلــى ســبوع الماضــي، تقــدمًا كبیــرًا فــي األ )االیكــاو(
أجـــواء  ؤدي إلـــىیـــلضوضـــاء مـــن شـــأنه أن لجدیـــد عـــالمي طـــائرات، فضـــال عـــن معیـــار مـــن ال ثـــاني أكســـید الكربـــوننبعاثـــات ال

 .أأهد ومطارات

لثــاني أكســید الكربــون بالنســبة عملــي وشــامل جدیــدة خطــوة أخــرى نحــو معیــار تــرخیص ثــاني أكســید الكربــون الإجــراءات وتمثــل 
فـي هـذا یولیو الماضـي المتخذ في قرار لجنة حمایة البیئة في أعقاب الجدیدة  الترخیصإجراءات  بشأناالتفاق أتي ویللطائرات. 

 المقاییس التيوهو نظام  -معیار ثاني أكسید الكربون بالنسبة للطائرات في إعداد األول المعلم البارز على  فقتاتعندما الصدد 
 والتقنیات. الطرزالطائرات من مختلف ثاني أكسید الكربون الصادرة عن انبعاثات  لتقییم ایمكن استخدامه

هــذا االتفـاق الجدیــد باإلجمـاع مــن التوصــل إلـى "مـن خـالل  :قــائالغــونزالیس، رئـیس مجلــس االیكـاو، كوبیـه روبرتــو  السـید علـقو 
فــي مســألة ثــاني فــي اآلراء بشــأن التقــدم المحــرز فعــال إیجــاد توافــق بإظهــار التزامهــا  االیكــاو خــالل لجنــة حمایــة البیئــة، تواصــل

من خبـراء النقـل الجـوي  قطاع العریضالبدأ یأن  نحن نتطلع اآلن إلىأضاف قائال : "لطیران العالمي"، و أكسید الكربون بالنسبة ل
درجــة ، أي معیــار ثــاني أكســید الكربــون لالنتهــاء مــن إعــدادالالزمــة األخیــرة  عمــل علــى االتفاقــاتفــي اللجنــة حمایــة البیئــة فــي 

 ونطاق تطبیقه." صرامته

، إلـى الصادرة عن الطیـرانانبعاثات ثاني أكسید الكربون فضال عن جهودها المستمرة في سبیل تحسین ، أیضا وتوصلت االیكاو
الضوضــاء  معیــارســیكون و جدیــد. الالضوضــاء  معیــار بشــأنلجنــة حمایــة البیئــة لتوافــق فــي اآلراء مــن خــالل االجتمــاع الحــالي 

التــي الطــائرات الجدیــدة  تصــمیمات نطبق علــىوســی ةالحالیــاالیكــاو  قواعــد مســتوىدیســیبل دون  ٧بمقــدار  متفــق علیــهال الجدیــد
مــدى لالدیســیبل هـو مقیــاس . و علــى الطــائرات األخـف وزنــاً  ٢٠٢٠، وابتــداًء مــن عـام ٢٠١٧مــن عـام  داءابتــالخدمـة سـتدخل فــي 

 ومدتها.المحسوسة زعاج اإلنسان بسبب ضوضاء الطائرات، مع األخذ في االعتبار مستوى الضوضاء نا

وفر بیئــة یوسـ الجدیـد خطــوة هامـة للطیــرانالضوضـاء معیــار ، األمــین العـام لالیكـاو، قــائال: " یعتبـر علـق السـید ریمــون بنجامـانو 
عـن  عـرب االیكـاو"وتأضـاف قـائال: القرب مـن مطـارات العـالم"، و بـالتـي تعـیش المحلیـة من المجتمعات  سبة للعدیدبكثیر بالنأهدأ 

لخفـض  مهـممعیـار على آخر لنقل الجوي ا لكي یتفق قطاع عاما  ٢٠أكثر من استغرق قد األمر أن  من رغمبال إذ إنه ارتیاحها
مجتمعنـا المسـتمر علـى عـزم هذا التقدم ویؤكد . هذه المدة نصففي أقل من الحالي عیار مال فقد تحقق االتفاق على، الضوضاء

 ".تحسینات بیئیة ملموسة وقائمة على توافق اآلراءتحقیق 
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ل للعوامل التكنولوجیة والبیئیـة شامالستعراض اال عملیة جدید في أعقابالالضوضاء بشأن معیار اتفاق لجنة حمایة البیئة ویأتي 
وســوف ُیقــدم هــذا  .اتضوضــاء المطــار لســیطرة علــى متــوازن لالنهج الــدعم سیاســة االیكــاو بشــأن یــ واالقتصــادیة المعنیــة. كمــا أنــه

 المعیار إلى مجلس االیكاو لمواصلة دراسته بعد إجراء المشاورات الرسمیة مع الدول.

-30- 
  

لتعزیـز التطـور اآلمـن والمـنظم  ١٩٤٤أنشئت فـي عـام  المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ) هي إحدى الوكاالتیكاو(اال منظمة الطیران المدني الدولي
فضـال عـن وأمنـه وكفاءتـه وانتظامـه، الطیـران سـالمة واألنظمـة الالزمـة لوضـع القواعـد  المنظمـة تتـولىو   فـي شـتى أنحـاء العـالم. الـدولي للطیران المدني
دولـة فـي جمیـع مجـاالت  ١٩١ المتعاقـدة البـالغ عـددها دولهـابـین  لتعاونمحفل ابمثابة  هيو ة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  القواعد واألنظم
  الطیران المدني.

مـن تـدابیر الة إجـراء الدراسـات والتوصـیة باتخـاذ یمسـؤولتتولى ، االیكاومجلس تابعة لهي لجنة فنیة التابعة لالیكاو  لجنة حمایة البیئة في مجال الطیران
 حالیـاوتتكـون لضوضـاء الطـائرات وانبعاثـات محركـات الطـائرات.  التـرخیصإعـداد معـاییر  یشـملتقلیل والحد مـن تـأثیر الطیـران علـى البیئـة، بمـا أجل ال

مات الحكومیـة الدولیـة والمنظمـات غیـر الحكومیـة، بمـا فـي ذلـك من الدول والمنظا مراقب ١٦عضوا من جمیع أقالیم االیكاو و ٢٣لجنة حمایة البیئة من 
خـالل و البیئـة وهیئـات األمـم المتحـدة. المعنیـة ب والمنظمـات غیـر الحكومیـةرابطـات الطیـارین محركـات والمطـارات و ة للمصـنعالجهات الشركات الطیران و 

 فــي ،جنــة حمایــة البیئــةن فــي لو والمراقبــ رشــحهم األعضــاءالمي، خبیــر عــ ٤٠٠أكثــر مــن شــارك )، ٢٠١٣إلــى  ٢٠١٠(هــذه دورة لجنــة حمایــة البیئــة 
  لجنة حمایة البیئة.مختلف أفرقة الخبراء التابعة ل

  


