
 

 قاعدةاإليكاو على بعد خطوات قليلة من االعتماد النهائي ل
 عن الطائرات الناجمكسيد الكربون ثاني أ بشأنقياسية جديدة 

ثاني  انبعاثات بشأنطال انتظارها  جديدة عداد قاعدة قياسيةإ تحقق تقدم كبير اليوم في عمليةلقد  – ٨/٢/٢٠١٦ ،ليامونتر
 التابعة لألمم المتحدة. (اإليكاو) أكسيد الكربون الناجمة عن الطائرات في منظمة الطيران المدني الدولي

 
جراء البيئي اإل هذابإقرار الطيران التابعة لإليكاو وأوصى الخبراء الدوليون المائة والسبعون في لجنة حماية البيئة في مجال 

، مما يمهد الطريق العتمادها في نهاية المطاف من جانب مجلس وكالة األمم المتحدة المعنية بشؤون الطيران باإلجماع الجديد
 ثالثين دولة.و  الذي يتكون من ستة

 
حماية البيئة اليوم جنة لمن المشجع للغاية أن توصية ، على أنه "أليو، رئيس مجلس اإليكاو دبينار  اأولومويوشدد الدكتور 

مختلف الدول من التوصل إلى توافق في  تالتي تمكنسينات التكنولوجية في الطائرات و تستجيب بهذه الصورة المباشرة للتح
سلة مجمل "وتعد كل خطوة متخذة لإلسهام في اآلراء بشأنها في الدورات األخيرة للجمعية العمومية لإليكاو. وأضاف قائًال: 

اإليكاو خطوة هامة، وٕانني واثق من أن المجلس يقدر هذا اإلنجاز األخير الذي توصلت إليه لجنة  لدى ية البيئةإجراءات حما
 حماية البيئة بالغ التقدير".

 
نبعاثات قاعدة القياسية الجديدة الخاصة باال لن يتوقف األمر عند تطبيقالصادرة عن لجنة حماية البيئة،  ووفقًا لهذه التوصية

 تالطائراستنطبق أيضًا على ، بل ٢٠٢٠ائرات اعتبارًا من عام رازات الطالتصميمات الجديدة من طأكسيد الكربون على ثاني 
 ٢٠٢٨عام وهو أيضًا موعدًا نهائيًا  . وتتضمن التوصية٢٠٢٣رًا من عام التي يجري تسليمها من الطرازات قيد االنتاج اعتبا

ض ثاني اخفان مدىتسمح القاعدة القياسية بتسجيل  ،اعدة القياسية. وفي شكلها الحاليغير المطابقة لهذه القالطائرات  إلنتاج
أو  ةكياأليروديناميالقدرات هيكلية أو مرتبطة بكانت  نولوجية المحتملة، سواءمجموعة من االبتكارات التك لأكسيد الكربون بفض

 بقوة الدفع.
 

الطائرات  التي ستحدث أكبر قدر من التأثير، وهي بصرامة كبيرة في الفئةوهذه القاعدة القياسية العالمية المقترحة تتسم 
 انبعاثات الطيران الدولي. ومنئة من افي الم ٩٠طنًا تتسبب في أكثر من  ٦٠ر من فعمليات الطائرات التي تزن أكُ  الضخمة.

وهذه مسألة مأخوذة  ،خفض االنبعاثاتإلى أقصى درجة من تكنولوجيا  االستفادة فيها فهي الطائرات التي يمكن ،ناحية أخرى
 بعين االعتبار في القاعدة القياسية.

 
لضمان أن القاعدة القياسية المقترحة تشمل المجموعة الكاملة من أحجام  أيضاً  بعناية فائقةعملت لجنة حماية البيئة  إال أن

تالي هو حل شامل يغطي جميع التكنولوجيات وطرازات الطائرة المستخدمة في الطيران الدولي اليوم. والحل الذي قدمته بال
 االعتبارات المالية.يشمل الممكنة وقدرات خفض االنبعاثات و 

 
القادم من  الهدف النهائي من هذه العملية هو في نهاية المطاف ضمان أنه عندما يدخل الجيلأليو قائال: "وشدد الرئيس 

 طرازات الطائرات مرحلة الخدمة، ستكون هناك انخفاضات مضمونة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الدولية".
 

من انبعاثات أكسيد الكربون السنوية في العالم، ولكننا نعترف ./. ٢عن  لما يقوأضاف قائًال " يمثل قطاعنا في الوقت الراهن 
مسؤولة طريقة ب ٢٠٣٠الت في العالم بحلول عام تضاعف المتوقع لعدد الركاب والرحلا اإلشراف علىأنه ينبغي بأيضًا 
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  للمحررين: معلومات مصادر
 التدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيرانبشأن  ٢٠١٦حوارات اإليكاو العالمية في مجال الطيران لعام 

 أنشطة اإليكاو في مجال حماية البيئة
 ة لإليكاوللدورة العمومي ٣٩الدورة 
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