
  
 

كينيا للخفض من ب المطارات" البوابات فيشمسية عند ألواح "الجديد لتركيب مشروع اإليكاو التجريبي 
 على المدرج هاعملياتانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات أثناء 

 الفوريللنشر 

مشروع تجريبي فريد من نوعه  اطالق شهد هذا االسبوع في مطار مويي الدولي في مومباسا بكينيا – ١٤/١٢/٢٠١٨، ومومباساال ـمونتري
 .الكهربائية بالطاقة البوابات لتزويد نقالة أجهزةوتركيب الطاقة الشمسية من  واط كيلو ٥٠٠ يولدإنشاء مرفق يشمل  وهو ،في أفريقيا

الطاقة  توليد من خاللبريد التالطاقة الكهربائية المواءمة والهواء السابق بالمدرج  على عملياتها أثناء في الطائراتهذا المشروع ويزود 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطائرات  التخلص "البوابةعند لأللواح الشمسية "المشروع الجديد  بواسطة هذا ، فيتمالشمسية

 الطاقة وحدات أو الطائرات، بوقود تعمل التي )APUs( اإلضافية الطاقة وحدات إّما استخدام إلى عادةً  تلجأوالتي  ،اتالتي تقف عند البواب
 التالية. هارحالتومواصلة قبل اإلقالع  هاعلى متنلتشغيل النظم  ، ذلك)GPUs( بالديزل العاملة األرضية

طن من  ١,٣٠٠ ما ال يقل عن ،إصدار بتفادي سمحوسي ،في السنةبالساعة  كيلو واط ٨٢٠ ٠٠٠ حوالىالطاقة الشمسية المرفق سيولد و 
. لذا، يمثل هذا رحلة بالسنة ٢٥٠٠أكثر من بوابات المتاحة عند التجهيزات ال ستخدمانبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل سنة، في حين 

رئيس مجلس منظمة  ،الدكتور أولومويا بينارد أليوقال و عن عمليات الطيران. الناتجة حال ملموسا للخفض من انبعاثات الكربون  المشروع
لكيفية تحقيق بل إنه نموذج ملهم  ،وحسبفي القارة  وأفي قطاع الطيران بكينيا هذا التطور ليس تحوليا ن إ،"اإليكاو)الطيران المدني الدولي (
فنراه  لآلخرين، مصدر إلهام "مشروع "األلواح الشمسية عند بوابات المطارات أنه يأمل بأن يكون"أكد الدكتور أليو و  ."التغيرات على أكمل وجه

 في دول أخرى دعما لخفض االنبعاثات في مجال النقل الجوي." مطبقا

بما في ذلك كبار المسؤولين من سلطة الطيران المدني في  ،ممثال من الدول األعضاء في اإليكاو ١٥٠أكثر من  تدشينالوقد حضر حفل 
ويشكل هذا المشروع التجريبي  ممثلين عن منظمات دولية.اإليكاو و مجلس والدول األعضاء في المطارات والجهات المعنية  ةسلطكينيا و 

 اتنفذه "عن الطيران الدولي ةثاني أكسيد الكربون الصادر انبعاثات مليون يورو بعنوان "بناء القدرات للتخفيف من  ٦,٥ قيمتها جزءا من مبادرة
وذلك من أجل  ،منها من منطقة الكاريبي ٢إقليم أفريقيا وفي منها  ١٢ ،دولة ١٤المشروع  يغطيو  .بتمويل من االتحاد األوروبي اإليكاو

 قطاع الطيران.  عن ةالناتج معالجة انبعاثات الكربون

ُأثني على الدعم المالي  أنفي قائال ما يلي: "أرغب  ،)KCAAالمدير العام لسلطة الطيران المدني في كينيا ( ،والحظ الكابتن جيلبير كيبيه
خفض أجل  منكينيا لتمكنا من تطوير خطة عمل ، من اإليكاو واالتحاد األوروبي. فمن خالل هذه المبادرة المقدم واالستراتيجيوالفني 

للمساهمة في الجهود العالمية اآليلة إلى الطاقة الشمسية في المطارات  ستفادة منواالعن الطيران  ةانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج
 ." في عمليات لطيرانالخفض من بصمة الكربون 

االفريقي األولى في سلطات المطارات في اإلقليم عن حماسه لرؤية سلطته  ،مدير سلطة المطارات في كينيا ،وأعرب السيد جوني أندرسن
لطاقة الشمسية. وٕان الوفورات المتوقع تحصيلها من استهالك الكهرباء باإلضافة إلى الخفض من لبنظام  لتي تعتمد على تجهيزات تعملا

 الدولي. في مطار مويي العمليات  تعزيز كفاءةتساهم في سالكربون انبعاثات 

 



 
رسميا مشروع ألواح الطاقة الشمسية عند البوابات في مطار موييي الدولي يفتتح  ،)على اليمين( أولومويا بينارد أليوالدكتور  رئيس مجلس اإليكاو،

ميرسي  ةكينيا لدى مجلس اإليكاو السيد ةوممثل ،السيدة جين هوبي ،اإليكاو في البيئة لشؤون المدير نائبة بحضور كل من (من اليسار إلى اليمين)
 السيد جوني أندرسن. ،كينيابمطارات الالمدير العام لسلطة و السيد جيلبير كيبيه،  ،المدير العام لسلطة الطيران المدني في كينياو أووري، 

 

 
  السيد جيلبير كيبيه ،سلطة الطيران المدني في كينيا (إلى اليمين)، ومدير عام أولومويا بينارد أليواإليكاو الدكتور رئيس مجلس  تدشين،ال يوم في

كينيا، المدير العام لسلطة المطارات في إلى ون السمع غصي) يالسيد برونو بوتزي (على اليسار ،(في الوسط)، ونائب سفير االتحاد األوروبي إلى كينيا
 .التفاصيل قدبأ مطار مويي الدولي ات مشروع ألواح الطاقة الشمسية عند بوابيصف  راح السيد جوني أندرسن الذي

 

 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  اإليكاو
ويات األخرى. وحماية البيئة، من بين العديد من األول تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 حماية البيئة، أحد األهداف االستراتيجية لإليكاو

 

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
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 السيد أنطوني فيلبين
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