
 

المنبعث من الطائرات ثاني أكسيد الكربون بية المتعلقة بشأن القاعدة القياسقع إحرازه ُيتو  تقدم هامّ 
للجنة تاريخي الالعاشر انعقاد االجتماع  خالل ،والتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران

 إليكاولحماية البيئة 
في مقر المنظمة في  إليكاو اجتماعها العاشر الهامّ لستعقد يوم االثنين المقبل لجنة حماية البيئة  – ٢٩/١/٢٠١٦، ليامونتر

 مونتريـال.
إلى إيجاد  ١٢/٢/٢٠١٦-١الفترة تجتمع في سالدوليين في هذه اللجنة والتي  الخبراءالمكّونة من المجموعة المتنوعة سعى توس

صيغة نهائية لعدد من التطورات الرئيسية، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالقواعد القياسية الجديدة بشأن ثاني أكسيد الكربون 
الالزمة لدعم الخطة العالمية للتدابير القائمة على نية الفاألعمال كذا و المنبعثة من الطائرات والجسيمات الدقيقة غير المتطايرة 

 .آليات السوق ألغراض الطيران الدولي
ر اإلشارة إلى أن القواعد القياسية بشأن ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة غير المتطايرة المنبعثة من الطائرات تجدُ و 

 تل إحدى دوراوذلك خالبغرض اعتمادها، ، دولة ٣٦ من جانب مجلس اإليكاو المكّون منستخضع الستعراض نهائي 
دولة في االقتراح المتعلق  ١٩١البالغ عددها في اإليكاو . وستنظر جميع الدول األعضاء ٢٠١٦عام  فيالتي تنعقد  المجلس

هذه الوكالة التي تعقدها بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق خالل الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية 
 .٧/١٠/٢٠١٦إلى  ٢٧/٩/٢٠١٦من  خصصة في مجال الطيرانالتابعة لألمم المتحدة والمت

التزام المجموعة المتنوعة من  بخصوص"ال يمكن المبالغة  :، قائالً الدكتور أولومويا بينارد أليواإليكاو، رئيس مجلس وقد شّدد 
البيئة وما توصلوا إليه من نتائج دعمًا لألهداف البيئية في مجال الطيران"، ومضى  الخبراء الفنيين الدوليين في لجنة حماية

القواعد القياسية  فيما يخصالمجلس عمليات التقييم التي سُيجريها ل حاسماً  صراً نعيقول: "ستشكل نتائج االجتماع العاشر المقبل 
الدول األعضاء في  تتخذهاستي المتعلقة بالبيئة واإلجراءات الللمداوالت الشاملة بالنسبة و االجتماع الجديدة التي يوصي بها 

 ".التاسعة والثالثين للجمعية العموميةالمقبلة ورتنا داإليكاو خالل 
 البيئة خالل اجتماعها العاشر األسلوب المتبع في تقييم ف على استعراضها لجنة حمايةوستشمل التطورات األخرى التي تعكِ 

 ع الوقود البديل المستدام والمسائل المتعلقة بضوضاء طائرات الهليكوبتر والطائرات غير المأهولةانو دورة الحياة فيما يخص أ
فيما يخص الضوضاء وأكاسيد النيتروجين  والطائرات المستقبلية األسرع من الصوت واالتجاهات المتفق عليها من جانب اإليكاو

 ."وثاني أكسيد الكربون
تدابير الرامية إلى معالجة االنبعاثات الناشئة عن الطيران من الشاملة مجموعة بشأن عمل االيكاو ت" :الً ائق الدكتور أليوستطرد وا

في عام المنعقدة خالل الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية  هذه المهّمةكلفتنا الدول األعضاء في اإليكاو بأن منذ الدولي 
محرز م التقدّ بالنسبة للمنذ ذلك الحين وتبقى جهود لجنة حماية البيئة ذات قيمة هائًال  لقد أحرزنا تقدماً ضاف يقول: "وأ "،٢٠١٣

 ."جوانب هذا البرنامجفي جميع مجال البيئة في 
 30 -- 

  
 الطيرانفي مجال  التدابير القائمة على آليات السوقبشأن حوارات االيكاو العالمية  : معلومات للمحررين

 الطيرانالمتعلقة بتكنولوجيا لإليكاو القواعد القياسية    
 أنشطة اإليكاو في مجال حماية البيئة   
 الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية لإليكاو التي تنعقد مرة كل ثالث سنوات   
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