
 

 هامة في مجال البيئة مجلس اإليكاو يعتمد قاعدة قياسية 
 للنشر الفوري

نها من شأقاعدة قياسية جديدة  هذا االسبوع )اإليكاومنظمة الطيران المدني الدولي (اعتمد مجلس  - ١٣/٣/٢٠٢٠ـال ـمونتري
 .مدني على نوعية الهواء المحلي وصحة االنسانلان تخفف من أثار الطيران أ

المحركات الناجمة عن  nvPM كتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير المتطايرةبعاثات ناعلى الجديدة القاعدة القياسية  طبقوست
الجديدة ابتداًء من عام و تصميم طرازات الطائرات قيد اإلنتاج  ، وهي ستشملكيلونيوتن ٢٦,٧التي تزيد قّوة دفعها المقّدرة عن 

٢٠٢٣. 

لدول ا إجماعبفضل عدة الهامة المجلس اعتماد هذه القاتيّسر على " قائًال: سالفاتوري شاكيتانو يكاووشدد رئيس المجلس اإل
"تثبت هذه  ياق الحالي." وشدد معلنًا:سعلى نطاق هذه القاعدة وأهميتها في ال ١٩٣يكاو والبالغ عددها االعضاء في اإل

المعتمدة جيات لو تكنو اللقواعد القياسية الخاصة بلالقطاع مع استكمال السلسلة الشاملة المنظمة على مستوى ة رياداالجراءات 
استخدام أحدث واكفأ التكنولوجيات لخفض ، كما ستضمن طائرات دون الصوتيةالمطبقة على محركات الو  في مجال البيئة

 ."٢٠٢٣ميم المحركات بعد عام تصعند   انبعاثات كتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة

شامل تحليل  لىإ(حماية البيئة)  عشر السادس لملحقمن ا نيالثا دلمجلّ ا د فيترِ التي  عالميةال قياسيةال قاعدةال هذه قد استندتل
 .تها االقتصادية وفوائدها البيئية وترابطها مع العوامل البيئية األخرىينية ومعقولففي االعتبار جدواها ال ةأخذ كاليف والفوائدللت

وخبراء المنظمات غير الحكومية الذين يشكلون لجنة  ةمن التعاون الوثيق للغاية بين المنظم ةستفادولتحقيق ذلك، تمت اال
والخبراء في لجنة المالحة الجوية التابعة  لعامةمانة ااأل، باإلضافة إلى )CAEP(الطيران  في مجال بيئةاليكاو لحماية اإل
  .منظمة الطيرانل

: "يعكس هذا اإلنجاز الكبير االلتزام العميق ةفانغ ليو قائل ةالدكتور  ،لمنظمة الطيران المدني الدولي ةالعام ةاألمين توعلق
سوف أتطلع إلى مراقبة و لمنظمة الطيران المدني الدولي ومجتمع الطيران المدني بمعالجة اآلثار البيئية للنقل الجوي الدولي. 

اإلنسان، وٕالى مزيد من بشأن صحة لألمم المتحدة هداف التنمية المستدامة أالهدف الثالث من  بلوغ في nvPMقاعدة مساهمات 
  االستدامة العالمية." تحقيق في ماالطيران للعب دورهقطاع الفرص لمنظمة الطيران المدني الدولي و 

 



 
 ،هذا االسبوع قاعدة قياسية جديدة من شأنها ان تخفف من أثار الطيران المدني على نوعية الهواء المحلي وصحة االنساناعتمد مجلس االيكاو 

انبعاثات كتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة الناجمة عن المحركات التي تزيد قّوة دفعها المقّدرة عن على وستطبق القاعدة القياسية الجديدة 
 .٢٠٢٣وهي ستشمل  تصميم طرازات الطائرات قيد اإلنتاج والجديدة ابتداًء من عام  ،كيلونيوتن ٢٦,٧

 
 للمحررينمعلومات 

 محركاتقيقة غير المتطايرة الناجمة عن الخاّصة بانبعاثات كتلة وعدد الجسيمات الدالمعلومات األساسية: قاعدة قياسية جديدة 
 الطائرات

 ٢٠٢٠يوليو    تاريخ السريان: 
 ٢٠٢١يناير    :تاريخ وجوب التطبيق

 ٢٠٢٣يناير   ل:داخل التعدي التطبيق تاريخ

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة 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. ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 اإليكاو وحماية البيئة
 أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدةااليكاو و 
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 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 + ١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥الهاتف المحمول: 
 @wraillantclark تويتر:

 

http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/pages/sdg.aspx
mailto:communications@icao.int
mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark

