
 

 الطائرات الناجمة عنمجلس اإليكاو يعتمد قاعدة قياسية جديدة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
 الفوري للنشر

قاعدة قياسية جديدة  دولة 36ن من المكو   (اإليكاو)منظمة الطيران المدني الدولي اعتمد مجلس  - 6/3/2017ـال ـمونتري
 الناجمة عن قطاعستساهم في خفض تأثير انبعاثات غازات الدفيئة حيث النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطائرات 

 الطيران على المناخ العالمي.
ن  قاعدة لأو   عد  ت  )حماية البيئة(  عشر السادس لملحقالجديد من ا الثالث دلمجل  ا في دتر  التي  عالميةال قياسيةال قاعدةال هذه وا 
 .ثاني أكسيد الكربون انبعاثات مستوى تصميم من حيثال ترخيص عملية على تنطبق قطاع صناعي أي في

 الطائرات طرازات تصميم وعلى 2020 عام من ابتداء   الجديدة الطائرات طرازات تصميم على القياسية القاعدةهذه  وستنطبق
 للقاعدة لن تكون مطابقة التي اإلنتاج قيد اتطائر البتصنيع  سمحي   لن هأن يعني وهذا. 2023 عام من ابتداء   اإلنتاج قيد

 .زمالنحو الال على تصمميها تغيير يجر   لم ما 2028 عام بحلول القياسية
في اتخاذ  ق الريادة مجددا  الطيران المدني يحق  قطاع ها هو : "قائال   ،رئيس مجلس اإليكاو ،بينارد أليو اأولومويد الدكتور وأك  

:" وهذا الطيران على المناخ العالمي". وأضاف قائال   عن التدابير الالزمة لمعالجة تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة
 حيث من التصميم ترخيص تنطبق علىفي العالم يعتمد قاعدة قياسية عالمية صناعي يجعل من قطاع النقل الجوي أول قطاع 

لى جانب االتفاقيو . الكربون أكسيد ثاني من الطائرات انبعاثات الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها  خالل المبرم التاريخي ا 
ر الجديد يؤكد التاسعة والثالثين بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(، فإن هذا التطو  

 ".العالمي المدنيحافظ على البيئة للطيران يقطاعنا والتدابير الملموسة التي يتخذها لضمان مستقبل مستدام ي لقيادالدور ال
إن هذا اإلنجاز التاريخي يضع قطاع الطيران في وضع أفضل بكثير : "قائلة   ،فانغ ليو ةالدكتور  ،إليكاولاألمينة العام ة  قتوعل  

ر العمل الدؤوب والمتفاني ألمانة نحن نقد  و " ". وأردفت قائلة:ر النقل الجوييتطو في  حقبة أكثر اخضرارا  ونحن نتطلع نحو 
 اإليكاو لحماية البيئة والممثلين عن الدول في لجنة المالحة الجوية". اإليكاو والمئات من الخبراء في لجنة

 
لى و بكندا.  الـدولة بصورة منتظمة في المقر الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي في مونتري 36ن من تنعقد اجتماعات مجلس اإليكاو المكو   ا 

التعويض عن الكربون وخفضه في خطة الجمعية العمومية التاسعة والثالثين لإليكاو في أكتوبر الماضي بشأن خالل  المبرم التاريخي جانب االتفاق
قطاع النقل الجوي والتدابير الملموسة التي يتخذها نحو مستقبل ي لريادعلى الدور ال تؤكد هذه القاعدة القياسية الجديدة أيضا   مجال الطيران الدولي،

 .على البيئة للطيران المدني الدولي مستدام ومحافظ



 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام 
وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. 

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 اإليكاو وحماية البيئة

 ساسية  قاعدة قياسية جديدة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطائراتاألمعلومات ال
 2017يوليو : السريانتاريخ 
 2018يناير  1: وجوب التطبيقتاريخ 

  ةالضمنياريخ التطبيق و ت
م كغ، بما في ذلك طرازاتها المعدلة، والتي ق د   5.700تزيد كتلتها القصوى عند اإلقالع على و  التي تقل سرعتها عن سرعة الصوت الطائرات النفاثة

ستثنى من ذلك الطائرات التي تقل  كتلتها القصوى عند اإلقالع عن أو ، وت  هذا التاريخ أو بعد 1/1/2020 طلب للحصول على شهادة طراز لها في
 ؛مقعدا   19وال يتجاوز العدد األقصى لمقاعد الركاب فيها  كغ 60.000تساوي 

كغ ويبلغ العدد  60.000تقل أو تساوي و كغ  5.700تتجاوز كتلتها القصوى عند اإلقالع و  سرعتها عن سرعة الصوت التي تقل   الطائرات النفاثة
أو بعد  1/1/2023م طلب للحصول على شهادة طراز لها في أو أقل، بما في ذلك طرازاتها المعدلة، والتي ق د   مقعدا   19األقصى لمقاعد الركاب فيها 

 هذا التاريخ؛

م طلب والتي ق د   ،ازاتها المعدَّلةبما في ذلك طر  كغ، 8.618تزيد كتلتها القصوى عند اإلقالع على و التي تعمل بمحركات مروحية جميع الطائرات
 أو بعد هذا التاريخ؛ 1/1/2020للحصول على شهادة طراز لها في 

تزيد و  التي تقل سرعتها عن سرعة الصوت ولم تحصل على ترخيص مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الطرازات المعدلة من الطائرات النفاثة
 أو بعد هذا التاريخ؛ 1/1/2023م طلب لترخيص التعديل في تصميم طرازها في كغ، والتي ق د   5.700كتلتها القصوى عند اإلقالع على 

تزيد كتلتها القصوى عند و  ولم تحصل على ترخيص مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تعمل بمحركات مروحية الطائراتالطرازات المعدلة من 
 أو بعد هذا التاريخ؛ 1/1/2023م طلب لترخيص التعديل في تصميم طرازها في كغ، والتي ق د   8.618اإلقالع على 

تزيد كتلتها القصوى عند و  التي تقل سرعتها عن سرعة الصوت ولم تحصل على ترخيص مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الطائرات النفاثة
 أو بعد هذا التاريخ؛ 1/1/2028كغ، وتكون أول شهادة لترخيص صالحيتها للطيران قد صدرت في  5.700اإلقالع على 

 تزيد كتلتها القصوى عند اإلقالع و  ولم تحصل على ترخيص مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمحركات مروحيةالطائرات التي تعمل 
 .أو بعد هذا التاريخ 1/1/2028كغ، وتكون أول شهادة ترخيص صالحيتها للطيران قد صدرت في  8.618على 
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