
  
 

 اإليكاوخطوة مهمة إلى األمام في  يتخذالطيران المستدام 
 للنشر الفوري

مائتين وخمسين عالمية لمعالجة التأثير البيئي للطيران في اجتماع ضم التدابير ال مجموعة من االتفاق على تمّ  – ١٥/٢/٢٠١٩، الـمونتري
 .والتي اختتمت أعمالها اليوم، التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي لجنة حماية البيئة في مجال الطيران فيًا خبير 

لجنة حماية البيئة في مجال  منذ إنشاءًا عام ٣٥أنه "خالل إلى ًا مشير ، اإليكاورئيس مجلس أولومويا بينارد أليو،  افتتح االجتماع الدكتورقد و 
لجنة  ال تزال، على الرغم من التحديات الهائلة التي وضعت أمامهاو ، ة التي يغطيها. ومع ذلكفنياتسع نطاق العمل والمجاالت الالطيران، 

 ".للتعاون الدولي هائالً  مثاالً حماية البيئة 

 :النتائج الرئيسية لالجتماعفيما يلي و 

 الطائرات  اتمحركلالقياسية القواعد 
ن محركات الصادرة ع (nvPM) غير المتطايرة الدقيقة من شأنه أن يحد من انبعاثات الجسيمات الصرامةاالتفاق على مستوى جديد من  تمّ 

والتي سوف تقلل ، الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة مسألة معالجةلزمة الال التكنولوجياتالقواعد القياسية  هذه توجهمن المتوقع أن و الطائرات. 
 .من آثارها البيئية والصحية المحتملةعلى المدى الطويل 

 بالنسبة وخاصة، لطائرات والمحركاتترخيص االبيئية الرئيسية لالقواعد القياسية جميع أكملت قد  يكاواإلتكون ، ةالجديدالقواعد القياسية  ههذوب
وتغير  )الجسيمات الدقيقة غير المتطايرةو  وأول أكسيد الكربون المرّكبات الهيدروكربونيةو  النيتروجينلضوضاء ونوعية الهواء المحلي (أكاسيد ل

ة على البيئشروط إلزامية للترخيص في مجال  لديهالذي توجد جعل صناعة الطيران القطاع الوحيد يمما ، )ثاني أكسيد الكربون( المناخ
 لقواعد القياسيةمرخصة وفقًا لجميع الطائرات الجديدة أن تكون  سيتعين، عد القياسيةالقواهذه  تطبيق فعند. معداتالالمستوى العالمي لتشغيل 

 .قبل التشغيل يكاواإلالصادرة عن 

حدود الفصل  أقل منديسيبل  ١٥,٥ بما يصل إلىبما في ذلك تحسين ضوضاء الطائرات ، تكنولوجية جديدة للقطاع االجتماع أهدافاً  دحدّ كما 
القياسية الدولية القواعد في المائة مقارنة بأحدث  ٥٤وانبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة ، ٢٠٢٧للطائرات ذات الممر الواحد بحلول عام  ١٤

الجديدة التي تدخل  بالنسبة للطائرات في المائة سنوياً  ١,٣ بما يصل إلىوكفاءة استهالك الوقود  ،اإليكاوأكاسيد النيتروجين الصادرة عن  بشأن
 .حيز اإلنتاج

 )خطة كورسيا(خطة التعويض عن الكربون وخفضه 
مهم األمر هذا و . خطة كورسيا استخدام وقود الطيران المستدام والمطالبة به في سياق الناجمة عنساب الفوائد تحا كيفية علىتفاق اال تمّ لقد 

 .شركات الطيرانالالزم لتعويض ال مستوىمن حيث تخفيض 

دورة الحياة  خاللساب القيم الفعلية الالزمة لحساب فوائد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحاومنهجيات  األساسيةن االتفاق القيم تضمّ وقد 
 (SCS) "االستدامةألغراض "خطط الترخيص  الشروط التي تنص عليهاعلى  أيضاً لجنة حماية البيئة  واتفقت. خامات التغذيةلمختلف 
 لمعايير االستدامة الوقود وفقاً  ستسمح بترخيص استخداموالتي ، منها المؤهلةالخطط  والتوصية بقائمة خطط الترخيص هذه تقييم وٕاجراءات
وهي خطوة ، للطيران في إنتاج أنواع الوقود المستدام توفر حزمة االتفاقات هذه الوضوح الالزم لقطاع الطاقة للشروعو . خطة كورسيا بموجب

  .خطة كورسيا تنفيذمهمة نحو 

 



القواعد واإلجراءات الخاصة بالهيئة االستشارية الفنية التابعة  مجموعة من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران اقترحت، باإلضافة إلى ذلك
 فيما يخص آخرر . وكان هناك اتفاق آخخطة كورسيا والتي ستقوم بتقييم أهلية وحدات االنبعاثات الستخدامها في، )TAB( يكاولمجلس اإل

عمليات الدول وشركات الطيران لبأن تتخذها وصى التي يوالذي يوضح اإلجراءات ، خطة كورسيا حول ةلبيئلليل الفني ة للدفنيالتحديثات ال
 .خطة كورسيا في إطارثاني أكسيد الكربون واإلبالغ والتحقق من انبعاثات  رصدال

 االتجاهات البيئية والتوقعات
الجسيمات الدقيقة (أكاسيد النيتروجين و  الهواء المحلي ونوعيةفيما يتعلق بالضوضاء  يكاوعلى االتجاهات البيئية المحدثة لإلوافق االجتماع 
العمومية  جمعيةال خالل يكاوالسياسات البيئية لإل المداوالت بشأن والتي ستكون أساس، )ثاني أكسيد الكربون) والمناخ العالمي (غير المتطايرة

 .٢٠١٩في سبتمبر  للمنظمةالقادمة 

والتصرف لمطارات في مجاالت الطاقة المتجددة كي تستخدمها ال يكاوإلل ةاإليكولوجي دواتاألمهمة كجزء من مجموعة  مؤلفات إعداد كما تمّ 
 النفايات واإلدارة البيئية والتصميم اإليكولوجي لبناء المطارات. في

خيارات الالمناخ و المرتبطة بمخاطر اليوفر معلومات مهمة عن  نشر تقرير تجميعيتمت الموافقة على ، فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخو 
 هذا القطاع.لتصدي لها في ل المتاحة

 عن؛ واآلخر لطائرات وٕاعادة تدويرهالعمر االفتراضي لانتهاء ا الوضع الراهن فيما يخصاالتفاق على تقريرين مهمين آخرين: أحدهما عن  وتمّ 
 .ات المحليةحة القائمة على األداء ومشاركة المجتمعالمال

 يكاولخطط اإلًا وفق، أظهر التقييم أن تنفيذ هذه التدابيرحيث  ،ر اإليجابية للتحسينات التشغيليةوافق االجتماع كذلك على نتائج تقييم اآلثاو 
قدره  اً انخفاضويمثل ذلك . ٢٠٢٥كل رحلة بحلول عام في كجم  ٣٠٧وكجم  ١٦٧وفورات في الوقود تتراوح بين  أن يحققيمكن ، العالمية
وافق االجتماع على نشر و . في الحالة الثانيةمليون طن متري  ٤٨,٢و في الحالة األولى من ثاني أكسيد الكربون متري طنمليون  ٢٦,٢

 ".الناجمة عن الطيران اءتأثيرات الضوضعن : ورشة عمل ٢٠١٩ عامفي  لعلوملالوضع الراهن " الوثيقة غير الرسمية المعنونة

في  ووافقت على ضرورة إجراء دراسة استكشافية، األسرع من الصوت الطائراتفي عمليات  المحرزفي التقدم ًا أيضلجنة حماية البيئة نظرت و 
 .هذا الشأن

لها في اعمأالجديدة األخرى مثل الطائرات الهجينة والكهربائية كجزء من ترخيص التكنولوجيات  بتقييم كيفيةًا أيضلجنة حماية البيئة ستقوم و 
 المستقبل.

في جميع التوصيات الفنية المجلس نظر وسييكاو، هي هيئة فنية تابعة لمجلس اإل لجنة حماية البيئة في مجال الطيرانوجدر اإلشارة إلى أن 
 نهائية. إقرارها بصفةمن أجل أعاله لجنة حماية البيئة  وافقت عليهاالتي 

 



 
 لجنة حماية البيئة في مجال الطيران فيًا البيئي للطيران في اجتماع لمائتي وخمسين خبير  التأثيرعالمية لمعالجة التدابير مجموعة من الاالتفاق على  تمّ 

 .الـمونتريب اليوم اإليكاومقر في  أعمالها والتي اختتمتيكاو، التابعة لإل
 

 معلومات للمحررين مصادر

 يكاومعلومات عن اإل
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام يكاومنظمة الطيران المدني الدولي (اإل

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٢ات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها العديد من األولوي

 وحماية البيئة اإليكاو
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