
 

 أخبار

 64الرقم: 

 الكربونٌة االنبعاثات تخفٌض تجاهالطٌران تؤكد التزامها  صناعة

 -غٌر الحكٌمة لتبادل االنبعاثات  خططال عن التخلً أوروباٌتعٌن على  -

 

 الحتزامعلى ( ٌدحتدإ) الجوي لنقلل الدولً حتاددأكد اال – [(كونغ هونغ) 3122 / أٌلولسبتمبر 32]

 االحتادد كمد اث ،ثدنً أكسٌد الكربون انبعدثدت من للاد طمواةأجندحته الإزاء  الجوي النقل صندعة

فً برامج حتبددل  الطٌرانالرامٌة إلى إدراج صندعة  المضللة خططه عن لحتخلًعلى ا األوروبً

لهذه  كشركدء االنضمدم لىإ الاكومدت حتادداال دعدو. 2102المقبل  عدمال من ابحتداء  االنبعدثدت 

 شملٌ أن ٌمكنوالذي  ،الطٌران فً صندعة الكربون انبعدثدت لخفض عدلمً نهجإطدر  فً الصندعة

 .أخرى حتعوٌضٌةأي إجراءات  أولحتبددل االنبعدثدت  العدلمٌةالبرامج  أٌضد  

 لقدهدأ كلمة فً( ٌدحتدإ) الجوي لنقلل الدولً حتاددلال الحتنفٌذي والرئٌسالعدم  المدٌر حتدٌلر حتونً وقدل

 سلسلة إن"حتات عنوان "أجواء أكثر اخضرارا ":  كونػ هونػ فًعقد  مؤحتمر فًخالل مشدركحته 

 من للاد واضاة اسحتراحتٌجٌةإلى جدنب  طمواة أهداؾ اولمحتكدحتفة  الصندعةفً هذه  القٌمة

 الحتاحتٌة والبنٌة الحتكنولوجٌة والحتاسٌندت اإلٌجدبٌة االقحتصددٌة الحتدابٌر لحتاقٌقو. الكربون انبعدثدت

أطراؾ  حتكون أن الاكومدت على ٌحتعٌن أهدافند، لحتلبٌة الالزمة فضلاأل العملٌدتو كفدءة كثراأل

 ."اقٌقٌٌن شركدءكأن حتعمل معند و ،سحتبدقٌةمشدركة الحتخدذ اإلجراءات اال

 المصنعة والشركدت الجوٌة المالاة خدمدتوشركدت حتقدٌم  والمطدرات الطٌران شركدتوحتبدي 

 0.1 بنسبة الوقود اسحتهالك كفدءة حتاسٌنللطدئرات والماركدت درجة عدلٌة من االلحتزام من أجل 

إلى  2121 عدمال من اعحتبدرا   الكربون انبعدثدت صدفًللوصول ب ،2121 عدمال احتى سنوٌد  فً المئة 

 عدمالمع  مقدرنة ،2111 عدمال بالول النصؾإلى  الصدفٌة االنبعدثدت خفضفضال  عن  ،ادٌدم نمو

2111. 

فً المئة  2على مد نسبحته  الطٌران شركدتوحتسحتاوذ  ،صعبة هداؾاأل هذهحتعحتبر "وأضدؾ حتدٌلر: 

 حتشٌر ،السنة هذهوفً . لثدنً أكسٌد الكربون الحتً حتأحتً من النشدطدت البشرٌة العدلمٌة االنبعدثدت من

 2.2نقل ثدنً أكسٌد الكربون نجمت عن  من طن ملٌون 011حتسجٌل مد ٌقرب من  إلى الحتقدٌرات

 00إلى نقل  صندعةهذه ال حتطمح ،2111 عدموفً ال. البضدئع من طن ملٌون 60 و راكبملٌدر 



ثدنً  انبعدثدت من طن ملٌون 021لكنهد سحتخلؾ  ،البضدئع من طن ملٌون 611 و راكب ملٌدر

 .أكسٌد الكربون فقط"

اٌث حتم  هد،انبعدثدحت خفض لحتاقٌق اسحتراحتٌجٌة ركدئز أربع على وافقت قد الصندعة هذهكدنت و

والركدئز (. ٌكدوإ) الدولً المدنً الطٌران منظمة خالل من الاكومدتمن قبل  أٌضد  اعحتمددهد 

 كفدءة زٌددة( 0) ،ٌةالحتاحت البنٌة كفدءة زٌددة( 2) الحتكنولوجٌد، فً االسحتثمدرات( 0: )هً األربعة

 .ٌجدبٌةاإل قحتصددٌةاال حتدابٌراحتخدذ ال( 6) و العملٌدت

 لتبادل االنبعاثات األوروبً االتحادبرامج 

 ،االنبعدثدت حتجدرةٌبدي االحتادد الدولً للنقل الجوي أي اعحتراض على  ال"قدل حتدٌلر فً هذا الصدد: 

نرى فً  ندبٌد أن. البٌئٌة السحتراحتٌجٌحتند الرابعةللركٌزة  ممكنة آلٌة بدعحتبدره المفهوم هذا نؤٌدبل إنند 

وقد ابحتعد حتمدمد  عن الحتعدمل مع المسألة باكمة،  األوروبً االحتاددالجدنب واإلقلٌمً فً  يالنهج أادد

 الحتركٌز منبدال   الاكومدت حتشحتٌتاٌث إنه ٌؤدي إلى  ،مضللةوٌبدو وكأنه ٌسحتند إلى معلومدت 

 المدنً لطٌرانلدولٌة لا منظمةال خالل من عدلمً نهجأي احتبدع  ،اقٌقً ال إلى الحتوصل على

 "إٌكدو".

 خطط حتحتعدرض"وأضدؾ: . الوطنٌة السٌددة حتحتادى األوروبً االحتادد خطط أنإلى  حتدٌلروأشدر 

 اق أيف. اإلقلٌم خدرج الضرائبخدصة فً الجدنب المحتعلق بفرض  الدولً القدنون مع أوروبد

الحتً  لالنبعدثدتعلى سبٌل المثدل  سحترالٌةلفرض الضرائب على شركة طٌران أ أوروبدحتمحتلكه 

من  ٌنبؽً أن ٌحتم القبول بهوال  السٌددة علىاالعحتداء إن ذلك ٌعحتبر نوعد  من  الصٌن؟نجمت عنهد فً 

الحتً حتعرب عن  الدول بٌن مناألمرٌكٌة  المحتادة والوالٌدت والهند الصٌنوحتعحتبر . الاكومدتجدنب 

 المحتادة الوالٌدتكمد حتقوم  ،حتنفٌذهد األوروبً االحتاددللخطط الحتً ٌعحتزم  معدرضحتهد الرسمٌة

 فًو. فً حتلك البرامج المشدركةعلى شركدت الطٌران األمرٌكٌة  اظرٌ قدنون مشروعبدإلعداد ل

 بقٌةإال أن  ،ةٌجدبٌاإل البٌئٌةاألجندة  دعمفً حتلك اإلجراءات أنهد حت ٌرى األوروبً االحتادد أن اٌن

 ."سٌددحتهد على اعحتداء   حتعحتبره العدلم دول

 :، ومنها ما ٌلًأخرى ةٌدعد عٌوبعلى  وروبًاأل االتحاد خطةوتشتمل 

 مٌزة أوروبدالماطدت القرٌبة من  عبرسٌكون لنقدط الربط . المشوهة األسواق 

 ،كونػ على سبٌل المثدل هونػ نظر وجهة منلو فكرند بهذا األمر "وقدل حتدٌلر: . حتندفسٌة

 رالحتهدالندجمة عن  االنبعدثدت علىسحتحتم مادسبحتهد  أوروبد إلى مبدشرةال رالةنجد أن ال

القرٌبة سحتحتم  مراكزال من ؼٌرهد أو األوسط الشرق منطقة عبررالة ربط  لكن بدلكدمل،

فً  مقبول ؼٌر د  حتشوٌه هذاوٌعحتبر . الرالة من األخٌرة لمرالةمادسبحتهد على ا

 ."السوق

 ألي  حتنسٌقإن الفشل فً ال .الضرائب من طبقاتوجود  إلىهذه الخطة  ؤديت سوف

حتات طدئلة  الطدئرات ركدبربمد ٌقع و ،الضرائب من طبقدت إلى ٌؤديس عدلمً نظدم



ذلك  نرى نندإ" :ضدؾوأ. مرات عدة الكربون انبعدثدت عن الحتعوٌض ءدعبمواجهة أ

بفرض ضرٌبة السفر  المحتادة المملكةمثل قٌدم  ،أوروبد فًعلى أرض الواقع  بدلفعل

 البٌئةواسحتخدم المشرعون . والنمسد ألمدنٌد فً المؽددرة وضرائبعلى الركدب  الجوي

شطب أي من  سٌحتم أنه ٌضمن مد هندك لٌسو ذرٌعة ومبررا  لفرض هذه الضرائب،

 ."حتدخل خطة االحتادد األوروبً إلى اٌز الحتطبٌق عندمدهذه الضرائب 

 هذه  من أي اسحتخدام سٌحتم أنه ضمدن أي هندك ال ٌوجد": حتدٌلر قدل .األموال تخصٌص

 ."عقدبٌة ضرٌبة إنهد سحتبقى مجرد بل البٌئٌة، فً المبددرات جمعهد سٌحتم الحتً األموال

 صندعة الطٌرانوٌعحتبر قطدع . عدلمٌة مشكلة ٌةالكربون نبعدثدتاال إدارةحتشكل "أٌضد :  حتدٌلر وقدل

ة الدولٌ منظمةال لىإ حتؤدي الطرق كلوأرى شخصٌد  أن  ،عدلمً ال إلى بادجةلذا فإنند  ،عدلمٌة

من  حتركز بدٌلة خطة على الحتركٌز إلعددة أوروبدأمدم  الوقت ادنو. (ٌكدواإل) المدنً لطٌرانل

 .")اإلٌكدو( منظمةهذه ال خالل منٌأحتً  العدلمً الال أناقٌقة  علىخاللهد 

 االحتاددمفوض إجراءات المندخ فً  هٌدٌجدرد كونًالصددر عن  حتعلٌقوأجدب حتدٌلر أٌضد  على ال

 ملٌدر 21والذي قدل فٌه إن االحتادد األوروبً سٌقوم بحتخصٌص مبلػ ٌصل اجمه إلى  األوروبً

 واحتى اآلن من الفحترةخالل  النظٌفةالحتقنٌدت  فً هالسحتثمدر، وذلك لمصلاة صندعة الطٌران ٌورو

األمر  لكن! شكوىحتصدر عند أي  لنف اقٌقة، ذلك كدن ذاإ"وردا  على ذلك، قدل حتدٌلر: . 2121 عدمال

 ةصدفٌسحتكون جهدت الشراء ال الطٌران شركدت أن هًحتمدمد   معروفةال اقٌقةألن ال ،كذلكون لن ٌك

 فً دوالر ملٌدر 0.2 البداٌةعند  حتكلفةوسحتكون ال. المنظور المسحتقبل فً الكربون انبعدثدت حتصدرٌحل

فً  صندعةلهذه ال ةحتوقعحتبلػ األربدح الم ،الصاٌح المنظور فًالمسألة  هذه لوضعو. 2102 عدمال

 إقلٌمٌة خطدءأ حتامل الطٌرانوال ٌمكن لقطدع  ،دوالر ملٌدر 6.4مد ٌقرب من  2102العدم المقبل 

 نهج على لالحتفدق الطدولة اولإلى الجلوس مجددا   مدسة ادجة فً األطراؾ جمٌعلذا فإن  ،مكلفة

 ."المدنً لطٌرانة لالدولٌ منظمةال قٌددة حتات عدلمً

 االنبعاثات خفض فًتشارك  أن الحكوماتعلى  ٌجب

 ،المحتوسط المدى على ماحتمل كخٌدر االنبعدثدتنعرب عن حتأٌٌدند لبرامج حتبددل  مع أنند"قدل حتدٌلر: 

. حتصدرٌحال على للاصول دفععدم ال هوأال و ،االنبعدثدت من للاد األجل طوٌلة رؤٌةحتوجد لدٌند 

 الول حتطوٌر ٌحتمإلى أن  المحتوسط المدىالمندسبة على دوات األإادى  االقحتصددٌة الحتدابٌروحتعحتبر 

من  دعمإلى ال بادجةفإنند  ،واحتى نحتوصل إلى ذلك. بدلكدمل الحتاحتٌة البنٌةو والعملٌدت الحتكنولوجٌد

فً حتقنٌدت و ،كفدءة أكثربشكل  الحتاحتٌة البنٌة فً بطرٌقة اسحتراحتٌجٌة واالسحتثمدر الاكومدتجدنب 

 ."الكربونخفض 

 الجوٌة الحركة إدارة

فً  ضلحتاقٌق خف والاكومدت الصندعة فً الشركدء مع( إٌدحتداالحتادد الدولً للنقل الجوي ) عملٌ

عن  iFlex"آي فلٌكس"  مبددرةوهً  ،آخرهد أسفرو. كفدءة أكثرحتكون  عملٌدت خالل من االنبعدثدت



 ،حتالنحتدإلى أ رغٌجوهدنسبرالة من  على الجوٌة الاركة إدارةعلى  كفدءة أكثر رسمً طدبع إضفدء

من  دقدئق 2 وثدنً أكسٌد الكربون  من طن 2.4الواادة بمعدل  رالةال فً وفورات حتاقٌقوأمكن 

الحتً حتحتطلع إلى حتاقٌق  الهددئ والماٌط آسٌد منطقة فً المشدرٌع من العدٌدوهندك . مدة الرالة

 مرونة أكثر طرق إدخدل على الجوي لنقلل الدولً حتاددٌعمل اال المثدل، سبٌل علىو. ممدثلة أهداؾ

دقدئق، وحتوفٌر  01حتؤدي إلى خفض مدة الرالة بمعدل  أن شأنهد من الحتًو ،الهددي الماٌط فوق

 .ثدنً أكسٌد الكربون من طنألؾ  011

المشروعدت  نبدج إلىو. من ذلك بكثٌر أكبرإن األفكدر الحتً نان فً صددهد اآلن "أٌضد :  ضدؾوأ

لألجواء  األوروبٌةوالمبددرة  ،المحتادة الوالٌدت فً القددم الجٌل من الجوٌة الاركة دارةالكبٌرة إل

 فقد ،طنملٌون  00فً انبعدثدت ثدنً أكسٌد الكربون بواقع لحتاقٌق خفض  به عدمد حت مع الموادة

 المنطقةإن هذه . المجزأة ؼٌر اآلسٌوٌةلحتطبٌق مفهوم األجواء  دلحتفكٌرب حتبدأ أن آسٌدأمدم  الوقت ادن

 والاكومة الصندعةهذه  جدنب منفً الوقت الراهن  منسقةال جهودال بذللذا فإن . سرٌعد   نموا   شهدحت

 ."هدإصالاعند مادولة  مكلفة سحتكون الحتً المسحتقبلٌة فوضىالوقوع فً ال حتفدديسٌضمن 

 الحٌوي الوقود

 شركدت ست عن ٌقل ال مدوقدم  ،هدئلة بسرعة الطٌران لقطدع المسحتدام الاٌوي الوقودٌحتطور 

ة أنواع اٌد دورة خاللو. الاٌوي الوقودمسحتخدمة  لركدبل حتجدرٌة جوٌة راالتبحتسٌٌر  طٌران

 إلى حتصل بنسبة الصندعة فًالكربون  انبعدثدت من ادأن ٌ المسحتدام الاٌوي لوقودل ٌمكن ،الوقود

 فً المئة. 21

 لكن ،اللعبة قواعد حتؽٌٌرفً  الاٌوي الوقودٌمكن أن ٌسهم "وقدل حتدٌلور معلقد  على هذه المسألة: 

 قدئمة،ال حتزال  الرئٌسٌة العقبدت بعضإال أن  اآلن، احتىالذي حتاقق  السرٌع الحتقدم من الرؼم على

 والقدنونٌة الضرٌبٌة لاوافزل سٌدسةال إطدر على والاصولحتوفٌر كمٌدت كبٌرة من هذا الوقود،  مثل

 حتنجم الحتً ٌجدبٌةاإل االقحتصددٌة الحتدابٌر إلى ادجةحتسوٌق هذه األنواع، األمر الذي ٌبرز ال لحتشجٌع

 ً ذلكف بمد ،الخضراء االقحتصددات نمو لدعم الاكومةمن جدنب  االسحتراحتٌجٌة قراراتال عن

 ".الطٌرانصندعة 

إن عالقة "وقدل: . المنطقة فً الاٌوي للوقود الماحتملةوأشدر إلى اآلفدق  آسٌد،عن  حتدٌلر حتادثكمد 

 "بوٌنػ" وحتشدٌند"  بحتروشركة النفط الصٌنٌة "و الصٌنٌة الجوٌة الخطوط منالقدئمة بٌن كل  الشراكة

 لهذه المجمعة المواردالسٌمد وأن  حتعحتبر على قدر كبٌر من األهمٌة، ،الاٌوي الوقود برندمج فً

 اؼحتندم المنطقة فً لاكومدتعلى ا ٌنبؽًو. األمدم إلىمهمة  خطوةال هذهحتجعل من  الشركدت

 اقحتصددٌة فرصخدصة وأنه قددر على حتولٌد  ،المسحتدام الاٌوي الوقود صندعدت لحتطوٌر الفرصة

 فً النمو لحتافٌز رائعةال الفرصة هذه الؼحتندم لاكومدتأمدم ا الوقت ادنكمد . المنطقة فً جدٌدة

 ."الخضراء االقحتصددات

 * * * النهاٌة * * *



  الجوي للنقل الدولً االحتادد

 : مع الجهة التالٌة االتصال ٌرجى المعلومات، من للحصول على المزٌد

 كونسٌل أنحتونً

  المؤسسً االحتصدل مدٌر
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 . اإلعالم لوسدئل الحتً سٌحتم إعدادهد خصٌصد  

# # # 

 

 

mailto:corpcomms@iata.org
http://twitter.com/iata2press

