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نبعاثات ثاني اكسید الكربون ال  قاعدة قیاسیةفي وضع إحراز تقدم جدید 

  من الطائرات
قاعدة قیاسیة  وضعمن  مقترباً  الطیران العالمي یوم أمس خطوة هامة حقق: ١١/٧/٢٠١٢ ،سان بترسبرغ، االتحاد الروسي

في مجال الطیران (لجنة حمایة  حمایة البیئةللجنة المعنیة باالنبعاثات ثاني اكسید الكربون من الطائرات، عندما وافقت  عالمیة
التابعة لمنظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) باإلجماع على نظام لقیاس ثاني اكسید الكربون یصف انبعاثات ثاني  البیئة)

  .متنوعةأنواع الطائرات المزودة بتكنولوجیات  مختلف اكسید الكربون من
"النظام الجدید لقیاس انبعاثات ثاني اكسید الكربون الذي توافقت علیه  أن روبرتو كوبیه غونزالیسیكاو، رئیس مجلس اال وأّكد

الیوم الدول والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة یتناول االنبعاثات الناشئة عن عدد كبیر من الطائرات على 
العتبار شكل الطائرة والوزن األقصى لإلقالع وأداء احتراق الوقود في أساس منصف وشفاف. وهو یتضمن عناصر تأخذ في ا

  نحو األمام". هائلةظروف مالحیة مختلفة، ویشكل خطوة  ةثالث
انتقال الدول والمنظمات المراقبة التي بعلى النظام الجدید لقیاس انبعاثات ثاني اكسید الكربون لجنة حمایة البیئة  توافق وسیسمح

ن ممثلیها، إلى المراحل التالیة لوضع قاعدة قیاسیة لالیكاو في مجال انبعاثات ثاني اكسید الكربون من تتشكل اللجنة م
  المتفق علیه ونطاق انطباق القاعدة القیاسیة. النظام القیاسيالطائرات. ویتضمن هذا العمل تعریف إجراءات الترخیص لدعم 

لقاعدة القیاسیة النبعاثات ثاني اكسید الكربون من الطائرات، باالستناد إلى ل الحدود التنظیمیة المالئمةبعد ذلك تحلیل  ىوسیجر 
  معاییر االیكاو بشأن الجدوى التقنیة، والمنفعة البیئیة، والفعالیة من حیث التكلفة، واآلثار التبعیة.

وب، قائلة "إن هذا النظام القیاسي یشكل عتبة غایة في األهمیة تحققت یالبیئة لدى االیكاو، جین ه فرع شؤونوقد علقت رئیسة 
ٕان تمكن االیكاو من التوصل إلى توافق آراء بین الدول الممثلة في لجنة حمایة البیئة، فضًال بعد مناقشات فنیة مستفیضة. و 

ها من الجهات المعنیة التي تتولى دور عن شركات الطیران الرئیسیة ومصنعي الطائرات والمنظمات البیئیة غیر الحكومیة وغیر 
من قطاعنا إلحراز تقدم حقیقي في األداء البیئي  فرعالمراقب في هذه العملیة، یسلط الضوء على مستوى الحافز الكبیر في كل 

  لقطاع الطیران". 

لتعزیز  ١٩٤٤أنشئت في عام منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، 
سالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو   التطور اآلمن والمنظم للطیران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

 تعاونلمحفل ابمثابة  هيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١  المتعاقدة البالغ عددها دولهابین 
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