
 

 

 
التي تستخدمها "الوكالة األوروبية لسالمة و ثاني أكسيد الكربون انبعاثات إليكاو المتعلقة بالقواعد القياسية ل

  الطائراتطراز أحدث شهادات صدار إلالطيران" 
 للنشر الفوري

الناجمة عن نبعاثات ثاني أكسيد الكربون الالقواعد القياسية  "الوكالة األوروبية لسالمة الطيران" طّبقت -3/6/2021 ،مونتريـال
 .الجديدة A330-941neo إيرباص اتطائر دات طراز إلصدار أحدث شهاوذلك  اإليكاومن خالل  ُمعتمدةالو الطائرات 

 يمستوى العالماللتطبيق على واجبة اوأصبحت  2017في عام  اإليكاوالجديدة من خالل  قواعد القياسيةالاعتمدت البلدان قد و 
 .2020من يناير  ا  اعتبار 

 كنولوجياتأحدث تإدراج لتأكد من مة لهذه مصمّ  اإليكاومتطلبات إن "قائلة : فانغ ليو  ةالدكتور  ،إليكاول ةالعام ةاألمين تدـوأكّ 
الطيران قطاع تأثير  خفضمواصلة لوهي أولوية حاسمة ، الطائرات الجديدةطراز ثاني أكسيد الكربون في جميع تصميمات  خفض

 ".على المناخ العالمي
البيئية قواعد القياسية حدث الات ألالطائر واكبة مدى مُ الجديدة  اإليكاوألحكام  "الوكالة األوروبية لسالمة الطيران" يضمن تطبيقو 

 ا  يضساعد أن تُ المتطلبات الجديدة أ ومن شأنتأثيرات الطائرات على البيئة والمناخ. ُمجمل نطاق ناول ـتـوالتي ت، وأكثرها صرامة
 .تطورات تكنولوجية محددة بفضل حّققةوالفوائد الم لطائرات الجديدةلع المكاسب البيئية بـّ تـعلى ت

 إنجاز رائعمن  ه القاعدة القياسيةه هذمثلـتُ ما : "إن قائلة  ، نائبة المدير لشؤون حماية البيئة في اإليكاو، يجين هوبالسيدة ت ـقـوعلّ 
 ."قطاع الطيرانالمنظمات الدولية و غيرها من و في اإليكاو الدول األعضاء جانب من  ينالتعاون والدعم القويلوال تحقق ُكن ليلم ي

 

 
إلصدار  وذلك المعتمدة من خالل اإليكاوو الطائرات الناجمة عن نبعاثات ثاني أكسيد الكربون القواعد القياسية الطّبقت "الوكالة األوروبية لسالمة الطيران" 

قواعد القياسية حدث الات ألالطائر واكبة مدى مُ أحكام اإليكاو الجديدة  يضمن تطبيق. و الجديدة A330-941neoإيرباص  اتطائر أحدث شهادات طراز 
 البيئة والمناخ.تأثيرات الطائرات على ُمجمل نطاق البيئية وأكثرها صرامة، والتي تتناول 

 
 

  



 

 

 مصادر للمحررين
 

 معلومات عن اإليكاو
لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام 

قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتِّساق على لوائحها قاعدة  12 000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
يضا  فرصا  الوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفِّر محافل اإليكاو أ

بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ق  
 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسميا  

 

  اإليكاو وحماية البيئة
  اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 بوابة اإليكاو اإللكترونية بشأن فيروس كورونا
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