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  وضع قاعدة بشأن ثاني أكسيد الكربونيلتزم باجتماع االيكاو بشأن البيئة 

زمنـي لوضـع   اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران التابعة لاليكاو بجدول التزمت ـ  ١٩/٢/٢٠١٠ ،مونتريال
، مما يشكل معلما سيضـع  ٢٠١٣عام  والموعد المستهدف هو، قاعدة بشأن ثاني أكسيد الكربون من أجل الطائرات التجارية

  .أول قاعدة عالمية للكفاءة في استخدام الوقود ألي قطاع من قطاعات الصناعة
لى انتاج مـواد وتصـاميم ابتكاريـة    زمنية واضحة للمصنّعين للمحافظة ع اوستحدد القاعدة الجديدة توجيهات وأطر

للطائرات، فضال عن المزيد من المحركات الكفوءة من حيث استخدام الوقود، وذلك من أجل المضي في التخفيف من حـدة  
  .وتلبية األهداف الطموحة التي حددها القطاع لنفسهتأثير الطيران على تغير المناخ 

ن هذا يشكل جزءا ال يتجزأ من خطـة عملنـا   إ"، رئيس مجلس االيكاو قائال وصرح السيد روبرتو كوبيه غونزاليس
  ".الجادة للتصدي تصديا منتظما لتأثير الطيران على تغير المناخ

، وفي ظل قيادة االيكاو، ُأبرم في مجال الطيران أول اتفاق متسق على الصـعيد  ٢٠٠٩على أنه في عام "وشدد قائال 
  ".خ من جانب قطاع محدد، وهو يشمل نداء لوضع قاعدة جديدة بشأن ثاني أكسيد الكربونالعالمي للتصدي لتغير المنا

في المئة في استخدام الوقود على الصعيد العالمي حتـى   ٢بنسبة  اسنوي اوتشمل العناصر األخرى من االتفاق تحسين
الدول الناميـة ولتيسـير   لمساعدة تدابير في مجال الطيران الدولي، وآليات السوق للتدابير القائمة على  اطارإ، و٢٠٥٠عام 

واستحداث واستخدام أنواع وقود طيران بديلـة فـي جميـع     ،الحصول على الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات
  .أنحاء العالم والتي قد تجعل الطيران أول قطاع يستخدم أنواع وقود بديلة مستدامة على أساس عالمي

فـي مقـر    ١٢/٢/٢٠١٠الى  ١امن للجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران الذي انعقد من كما أن االجتماع الث
في المائة أكثر مـن   ١٥المطبقة على انبعاثات أكاسيد النتروجين بنسبة القواعد االيكاو قد أوصى بأن يزيد مستوى صرامة 

وتمـت التوصـية بتحديـد    .  ٣١/١٢/٢٠١٣دة لما بعد المطبقة على محركات الطائرات الجديدة المعتم ،المستويات الحالية
.  الحالية المطبقة على انبعاثات أكاسيد النتـروجين القواعد كتاريخ نهائي بالنسبة للمحركات المنتجة في ظل  ٣١/١٢/٢٠١٢

ت فـي  وستساعد هاتان التوصيتان معا على كفالة أن يتم استخدام التكنولوجيا األكثر كفاءة في انتـاج محركـات الطـائرا   
وشرعت اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران أيضا في العمل بشأن تقييم الحاجة للمزيـد مـن   .  المستقبل القريب

وسيستعرض مجلس االيكاو جميع التوصيات الصادرة عن االجتماع . األكثر صرامة فيما يتعلق بضوضاء الطائراتالقواعد 
  .في غضون األشهر القادمة

تبـادل  ل الطوعيـة  نظمال، أوصى االجتماع بإصدار التقارير المتصلة بآليات السوقبالتدابير القائمة على  وفيما يتعلق
وستوفر هـذه التقـارير   . قطاع الطيران الناشئة عناالنبعاثات، وربط النظم المفتوحة لتبادل االنبعاثات وتعويض االنبعاثات 

  .ألصحاب المصلحة في قطاع الطيران عند تقييم مختلف المخططات المتعلقة بالتخفيف من التأثير على البيئة تارشادا
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وتتكون اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران التابعة لاليكاو من خبراء فنيين في مجال البيئة ينتمـون الـى   
السنوات األربعين الماضية أساسا للتقدم الملحوظ للطيران المـدني فـي   مختلف أنحاء العالم، والذين شكلت توصياتهم خالل 

وقائمة علـى آليـات    التخفيف الى أقصى حد من تأثير انبعاثات الطائرات وضوضائها من خالل تدابير تكنولوجية وتشغيلية
  .السوق

  ـ ىـانته ـ

 

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . التابعة لألمم المتحدةهي إحدى الوكاالت المتخصصة ) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  الطيرانفضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 

  


