
 

 
 ل الخضراءب  تقود تحّول قطاع الطيران إلى الس   باإليكاو الطيران مجال في البيئة حماية لجنة

 للنشر الفوري 

اجتماعها الثاني عشر، حيث نجحت في اختتمت أمس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران باإليكاو أعمال  – 18/2/2022، مونتريـال
 از تقدم ملموس على صعيد االستدامة البيئية في مجال الطيران. ر إح

عدة، منها الهدف الطموح الطويل األجل في الطيران الدولي، والقواعد العالمية الجديدة واإلرشادات المعّدة  ي  أبرز نتائج االجتماع نواحشملت 
نواع وقود أللدعم استمرار تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(، فضاًل عن الجوانب الفنية 

 الطيران المستدام. 
خبير شاركوا في االجتماع على أن "الدورة  300توري شاكيتانو، الذي أّكد لما يربو على الجتماع رئيس مجلس اإليكاو، سالفاافتتح فعاليات ا

 الممتاز العملفي قطاع الطيران، وأن حدثًا حاسمًا الحادية واألربعين للجمعية العمومية، المقرر عقدها في وقت الحق من هذا العام، ستكون 
 فيحيويين الجماعية اآلتية من شتى أنحاء العالم، ُيعدان عاملين  الفنية تاخبر الو  الطيران مجال في البيئة حماية للجنةالذي اضطلعت به 

االنتقال و  اءالخضر ل بُ إلى السُ  التحولنحن على أعتاب من نوعها، إذ  الفريدةالمرحلة  هذه في سيما ال البيئة، حماية مجال في اإليكاو جهود
 ".الجديد الطبيعي الوضع إلى

لجنة حماية البيئة في مجال الطيران هي هيئة فنية تنعقد بقرار من مجلس اإليكاو، الذي ينظر أيضًا بعد ذلك في وتجدر اإلشارة إلى أن 
 ويعتمدها رسميًا. التوصيات الفنية التي توافق عليها اللجنة 

 الهدف العالمي الطموح الطويل األجل بخصوصالتقدم المحرز 
ات أثناء االجتماع الثاني عشر للجنة حماية البيئة، اعُتمد تقرير اللجنة الفني بإجماع اآلراء، حيث تناول الجدوى من مجموعة من سيناريوه

الهدف الطموح الطويل األجل، مع تسليط الضوء على إمكانية تحقيق خفض ملموس في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خالل تطبيق 
 اعية والتي تشمل االبتكارات في هياكل الطائرات والتكنولوجيات والعمليات وأنواع الوقود. التدابير القط

اعتمادًا على أنواع الوقود ومصادر الطاقة النظيفة،  2050إجمالي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول انخفاض ويتوقع التقرير حدوث أكبر 
 أن ُتسهم التكنولوجيات الجديدة، ومنها األشكال . ومن المنتظر أيضاً %55بمعدل يصل إلى  حيث ُينتظر أن تتراجع انبعاثات غازات الدفيئة

، أما التحسينات في أداء الطيران %21التقليدية المتقدمة وأخرى جديدة مستحدثة من هياكل الطائرات، في تحقيق الكفاءة بمعدالت تصل إلى 
 ت الجوية. التشكيالمن خالل  %11بنسبة تصل إلى أيضًا فتساهم 

عن الهدف الطموح الطويل األجل، صارت اإليكاو الُمقّدم نتائج التقرير في ضوء بعد إرساء األسس العلمية المتينة لتغّير المناخ، و و حاليًا 
بشأن الهدف بشكل موّسع، وذلك كي ُينظر فيها خالل المؤتمر الرفيع المستوى مهّيأًة لمعالجة خيارات أهداف االستدامة في الطيران الدولي 

 (. 14/10/2022 - 27/9/2022( والدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية )2022الطموح الطويل األجل )يوليو 

 قفزة إلى األمام في مجال األنواع المستدامة والمنخفضة الكربون من وقود الطيران
عالوة على وضع إطار تعديل قيم خفض انبعاثات دورة الحياة، ، اتفقت لجنة حماية البيئة على على صعيد أنواع وقود الطيران المستدام

وُنُهج تعميم استخدام وقود التي يمكن سّنها جديدة للدول بشأن السياسات ق االجتماع أيضًا على إعداد إرشادات فلترخيص االنبعاثات. كما وا
 الطيران المستدام. 

وقود الطيران المنخفض الكربون، نجحت لجنة حماية البيئة في الوصول إلى اتفاق بارز األهمية بشأن منهجية تصنيع وقود على صعيد وأما 
ادات الطيران المنخفض الكربون، باعتبارها أساساً لحساب قيم خفض االنبعاثات على امتداد دورة حياة الوقود، كما وافقت أيضاً على إعداد إرش

 مة هذا النوع من الوقود. بشأن معايير استدا



وستسهم النتائج التي تحققت على الصعيدين في تسهيل إحراز تقدم بشأن نوعي وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون، وتعميم 
 ا. استخدامهما، بقصد المساعدة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الرحالت الدولية، بما في ذلك بموجب خطة كورسي

 2022تنفيذ خطة كورسيا واالستعراض الدوري للخطة في 
في إطار تنفيذ خطة كورسيا، قامت لجنة حماية التوصيات الفنية المتعلقة بوقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون الصادرة وإلى جانب 

 . 2022يا في الستعراض الدوري لخطة كورسل اً البيئة أيضًا بتحديث سلسلة من التحليالت الفنية دعم
ثار جائحة فيروس كورونا على سيناريوهات التعافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتكاليف المرتبطة بذلك والتي آل اً شمل ذلك تحديث

تتحملها الدول ويتحملها مشغلو الطائرات، فضاًل عن تقييم الصور المحتملة لالختالالت السوقية، وذلك كله بهدف دعم العمل الذي سيضطلع 
 . 2022في الدوري لخطة كورسيا  به المجلس في االستعراض

 المزيد من التقدم 
قامت لجنة حماية البيئة في اجتماعها الثاني عشر أيضًا بإصدار عدد من التوصيات الفنية الهامة بشأن التعديالت المزمع إدخالها على 

"انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات"  المجلد األول "ضجيج الطائرات" والمجلد الثاني "انبعاثات محركات الطائرات" والمجلد الثالث
والمجلد الرابع "خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي" من الملحق السادس عشر باتفاقية شيكاغو، وذلك كي تظل 

 للعصر.  ومواكبةً  القواعد القياسية التي تستخدمها الدول األعضاء في اإليكاو حديثةً 
اللجنة أيضًا أعمالها بشأن النقل األسرع من الصوت، حيث اعتمدت نتائج دراسة استطالعية ُأجريت للتوصل إلى فهم أفضل كما واصلت 

، دون استبعاد الحاجة إلى وضع قواعد قياسية بشأن اآلثار البيئية إلى الخدمة لآلثار البيئة الناشئة عن إدخال الطائرات األسرع من الصوت
 . في المستقبلوت للنقل األسرع من الص

"الفرص التشغيلية للحد من ضجيج وُأبرمت أيضًا اتفاقات هامة تتعلق بالمطارات والعمليات، بما في ذلك دليل جديد أعّدته اإليكاو عن 
 في مرحلتي الصعود والهبوط.  (VFEحول كفاءة الطيران الرأسي )ُأجريت أول دراسة عالمية ، كما تم االنتهاء أيضًا من الطائرات"

تغير المناخ وإدارة المياه وإدارة نوعية الهواء واألساليب القدرة على مواجهة وجرى أيضًا إعداد مجموعة من المنشورات اإللكترونية في مجاالت 
 المستدامة الستغالل المسّطحات، وذلك ضمن مجموعة أدوات اإليكاو للمطارات المراعية للبيئة. 

التي تهدف إلى و لق بالتأقلم مع تغّير المناخ، أقّر االجتماع المواد اإلرشادية المعّدة بشأن تقييم المخاطر وخطط التأقلم والمرونة، وفيما يتع
، وغيرها من الدول والمؤسسات التي ُيحتمل أن تكون ُعرضة إتاحة مزيد من المعلومات للدول، ال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية

 لمخاطر.  عالية من امستويات ل

 

 



 مصادر للمحررين

 اإليكاو وحماية البيئة

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

تساعد في إضفاء االتِّّساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي
فرصًا  أيضاً كما توفِّر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةمالوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 

ة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من قِّبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع
 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً 
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