
  
 

رئيس مجلس اإليكاو يفتتح االجتماع الحادي عشر للجنة حماية البيئة مسلطًا الضوء على خطة كورسيا 
 الجسيمات الدقيقة غير المتطايرةالقاعدة القياسية الخاصة بوالطائرات األسرع من الصوت و 

 الفوريللنشر 

شّدد رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح االجتماع الحادي عشر  – 7/2/2019 ،الـمونتري
على "تنامي االهتمام العالمي بحماية البيئة على نطاق واسع خالل العقود الماضية مقترنًا  (CAEP/11)للجنة حماية البيئة في مجال الطيران 

 أهمية عمل اإليكاو للحد من آثار أنشطة الطيران المدني العالمي على البيئة". تناميب

جية بيئية طويلة األمد تهدف إلى الحد وذّكر الدكتور أليو الخبراء المجتمعين بأن الدول األعضاء في اإليكاو قد وضعت نصب عينها استراتي
 انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي وآثار انبعاثات غازات تأثيرمن عدد المواطنين المتأثرين بضوضاء الطائرات حول العالم وتخفيف 

 الدفيئة على المناخ العالمي.

ة تتضمن أنشطة وحلواًل تركز على التكنولوجيات الجديدة لهياكل وشّدد رئيس المجلس على أن سلة تدابير اإليكاو الخاصة بحماية البيئ
 والخطة العالمية للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيرانت، وترشيد العمليات، وأنواع وقود الطيران المستدام، الطائرات والمحركا

لجنة حماية البيئة على ما أنجزته في اآلونة األخيرة من  مهنئاً قدم كبير في جميع هذه المجاالت، بما تحقق من ت الدولي )كورسيا(. وأشاد
 المجلد الجديد الرابع للملحق السادس عشر باتفاقية شيكاغو بشأن خطة كورسيا. 2018عمل أّدى إلى أن يعتمد مجلس اإليكاو في يونيو 

االنبعاثات في إطار خطة كورسيا وهيئتها االستشارية وأّكد الدكتور أليو على أن مجلس اإليكاو يتطلع إلى "نتائج مناقشاتكم هنا حول وحدات 
 االستدامة". خطط ترخيصالفنية، باإلضافة إلى القضايا الهامة المتعلقة بمعايير استدامة أنواع الوقود المؤهلة في إطار الخطة و 

الخدمة، أعرب الدكتور أليو عن أمله بأن "يحافظ لقواعد القياسية التي تسمح بعودة الطائرات الحديثة فوق الصوتية إلى فيما يتعلق بمسألة او 
 قواعدود لمعالجة الثغرات العديدة في االجتماع الحادي عشر للجنة حماية البيئة على الزخم الذي تحقق في هذا المجال وأن يحث الجه

لتقدم في هذا الصدد خالل دورة االجتماع لمواصلة ا متينةالقياسية ذات الصلة باالنبعاثات والضوضاء، ويرسي في الوقت ذاته قاعدة  اإليكاو
 الثاني عشر للجنة".

نما أيضا التكنولوجيات كما سل   ط رئيس المجلس الضوء على أهمية أن "تتناول لجنة حماية البيئة ليس فقط الطائرات فوق الصوتية وا 
والكهربائية. فاستيعاب اآلثار البيئة لهذه التكنولوجيات  واالبتكارات األخرى الناشئة التي تظهر استجابًة للتحديات البيئية، كالطائرات الهجينة

 ومزاياها وتحديد األسس الالزمة لترخيصها سيشّكل تحديًا هامًا للجنة خالل دورتها القادمة".

اسية الجديدة بشأن على فترة أسبوعين الخيارات المتاحة للقاعدة القي الممتدوتشمل المواضيع الهامة األخرى التي يجري تناولها خالل االجتماع 
 العاشر للجنة انبعاثات الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة. وفي هذا السياق، أبدى الدكتور أليو تقديره للطريقة التي ّحلل بها االجتماع

ة، مقرًا بأن ومدى فعاليتها من حيث التكلفة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات وخيارات الصرام الجسيماتاإلرشادات الجديدة الخاصة بهذه 
 "هذا المجهود الفني قد تطلب من لجنة حماية البيئة التغلب على تحديات كبيرة على صعيد النمذجة والقياس".

"المعلومات المحدثة عن تقييم االتجاهات فيما يتصل بانبعاثات غازات الدفيئة  تلقيوأشار الرئيس أليو أخيرًا إلى أن مجلس اإليكاو يتطلع إلى 
عية الهواء المحلي"، وهي المعلومات المقرر تقديمها خالل هذا االجتماع، منوهًا بأنها تشكل "ركيزة أساسية" للمناقشات ذات والضوضاء ونو 

 إجراؤها خالل الدورة األربعين للجمعية العمومية في سبتمبر القادم. المنتظرالصلة 

ي العتماد المجلد األول للملحق السادس عشر، قائاًل "لقد أحرز تقدم اليوبيل الذهب ذكرى وهّنأ رئيس المجلس كذلك لجنة حماية البيئة على
في المائة عما كانت عليه في ستينيات القرن  75كبير على مدى السنوات الخمسين الماضية حيث أصبحت طائرات اليوم أقل صخبًا بنسبة 

 الماضي. غير أن مسألة ضوضاء الطائرات تظل موضوعًا هامًا بالنسبة لإليكاو".



 .15/2/2019إلى  4في الفترة من  مونتريـالويجدر بالذكر أن االجتماع الحادي عشر للجنة حماية البيئة ينعقد في مقر اإليكاو 

 

 

على مسلطًا الضوء  (CAEP/11)الدكتور أولومويا بينارد أليو، يفتتح االجتماع الحادي عشر للجنة حماية البيئة في مجال الطيران رئيس مجلس اإليكاو، 
طيران المدني تنامي االهتمام العالمي بحماية البيئة على نطاق واسع خالل العقود الماضية مقترنًا بتنامي أهمية عمل اإليكاو للحد من آثار أنشطة المدى "

 العالمي على البيئة".

 
 معلومات للمحررين رمصاد

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 192العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 استراتيجي لإليكاوحماية البيئة، هدف 
 الطيران قطاع وتنمية اإليكاو
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" اإليكاو مبادرة

 لالتصال:
 أنطوني فيلبينالسيد 
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