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 اتفاقية تاريخية حول النمو الطبيعي �نبعاثات الكربون 
 

ستون ل�تحاد الدولي ايدت الجمعية العمومية التاسعة وال -  كيب تاون، جنوب أفريقيا  –2013يونيو  3
"بتطبيق استراتيجية النمو الطبيعي %نبعاثات الكربون في قطاع النقل  رقراصورة كبيرة للنقل الجوي، ب

  ".  CNG2020الجوي 

  

  الحكومات مجموعة من المبادئ حول كيف يمكن للحكومات: ويعمل القرار على توفير 

  

 CNG2020في استراتيجية  السوق آليات على القائمة التدابيرانشاء  •

 CNG2020استراتيجية  حقيقلتكجزء من حزمة واسعة  السوق آليات على قائمة تدابيرتطبيق  •

 

ان شركات ":الجوي للنقل الدولي ل�تحاد التنفيذي والرئيس العام المدير تايلور، توني قال السياق ھذا وفي
قطاع. ال مستقبلل امةالمستد التنمية لتحقيق صلبة أرضية لبناء الحكومات مع لعملالطيران ملتزمة في ا

وتقديم  السوق آليات على القائمة لمبادئبتطبيق نھج واحد ل لحكوماتل للمشورةواليوم اجتمعت الشركات معاً 
 وسوفوا=ن يتوقف ا>مر على الحكومات. المقترحات حول كيفية تطبيقھا بالنسبة لشركات النقل المنفردة. 

 الطيران منظمةسعون فيه إلى ايجاد اتفاق عالمي من خ�ل بقوة في الوقت الذي ي قيادتھمنعمل على دعم 

 ) في جمعيتھا العمومية في وقت %حق من ا=ن." إيكاو( الدولي المدني

 

في سبتمبر من ھذا العام.  يكاوالثامنة والث�ثون لC العمومية الجمعية أعمال جدول رأس على البيئة وستكون
ة الدولي المدني الطيران منظمة خ�ل من الحكومات، توافقايجاد  إلى ماسة حاجة فيوان قطاع النقل الجوي 

 لتدابيرلEدارة ا%نبعاثات الصادرة عن قطاع النقل الجوي بما في ذلك نھج عالمي موحد  حول نھج عالمي

برنامج إلزامي لتعويض الكربون سيكون ا>بسط واتفق اعضاء ا%ياتا على ان . السوق آليات على القائمة
  . السوق آليات على قائمة تدابيرفعالية بالنسبة إلى ال وا>كثر

  



لن يكون  السوق آليات على القائمة تدابيراتفاق حول الفان التوصل إلى  للحكومات، بالنسبةوأضاف تايلور:"
 المالية ا=ثار إلى بالنظر ،النقل الجوي شركاتبالنسبة ل الكفاية فيه بما الصعب من كانفقد با>مر السھل. 

 وتلك الناشئة ا>سواق في النمو سريعةالنقل الجوي ال شركاتل جدا مختلفةال ظروفوان ربط ال. حتملةالم

قطاع النقل  رخصةتعد  ا%ستدامة لكنوتطلب نھج مرن وتفاھم متبادل. ت نضجا أكثر أسواق في الموجودة
. تاريخياً اتفاقا النقل الجوي شركات  وجدت مستقبل،ال على الكبير والتركيز الفھم ھذا عوم. النمو علىالجوي 

الحكومات  وإعطاء الھامة المسألة ھذه بشأن السياسي الجمود تخفيف على ساعدي أن ينبغيوإن ھذا ا%تفاق 
 ". صعبةال مداو%تھمل مجموعة من ا>دوات

 

 وقالس آليات على القائمة التدابيرموحد لتطبيق  عالمي نھجد قطاع النقل الجوي أول قطاع يقترح  ويع"

ويعمل ھذا على إبقاء قطاع صناعة النقل الجوي في طليعة الصناعات . المناخ تغيرعلى  أثره Eدارة
تحسين ھي  عالمية أھدافمجال إدارة انبعاثات الكربون. كما كان أول من توصل إلى تحديد ا>خرى في 
مع المستوى المحدد في  على مستوى ا%نبعاثاتليحافظ  ،2020 عام حتى سنوياً ٪ 1.5 بنسبةكفاءة الوقود 
وكان ھذا أول . 2005 بعام مقارنة 2050 عام بحلول النصف إلى، وخفض CNG2020استراتيجية 

  اتفاق على مستوى إستراتيجية شاملة للقطاع في العالم."

  

دة للحفاظ على تعد احدى العوامل ا>ربعة Eستراتيجية القطاع الموح السوق آليات على القائمة تدابيرالوان 
البيئة. التحسينات في التكنولوجيا والعمليات والبنية التحتية ستعمل على تحقيق الحل الطويل المدى %ستدامة 

 آليات علىقطاع النقل الجوي. وأضاف تايلور:" ان اتفاقية اليوم تركز على حل دولي واحد للتدابير القائمة 

ى المدى القصير لحين نمو وتطور التكنولوجيا والعمليات الضروري عل. وان تدبير واحد سيكون من السوق
وحلول البنية التحتية. لذا يجب مواصلة التركيز تطوير كفؤ بمعد%ت انبعاث أقل، وتحقيق السماء ا>وروبية 

  الموحدة أو مجموعة أخرى من التدابير لتعزيز ا>داء البيئى للصناعة. 

  

من قبل الحكومات لتقليل ا%نبعاثات، % لتوليد اEيرادات.  السوق آليات على القائمة تدابيرالاستخدام يجب 
. وقال تايلور:" تعمل 2020وان المبادئ المتفق عليھا تنطبق كذلك على نمو مستوى اEنبعاثات بعد العام 

 على ونحنوعلى سبيل المثال . المناخ تغيرتجاه  لتزاماتھاوفقاً % نتائجال تحقيقشركات الطيران على 

في المئة سنوياً. ونحن  1.5المتمثل بمتوسط كفاءة وقود تصل إلى  ھدفنانحو تحقيق  الصحيح ريقالط
%  السوق آليات على القائمة تدابيرالوان تطوير بان تكون شركاء جديين في ذلك ايضاً.  لحكوماتل بحاجة

 ا%ستثمارات لتجنبحتى ، أو  ماليةات ضائق تعاني التيينبغي أن تكون بھدف توليد ا%يرادات للحكومات 

  . الكربون المنخفضة البديلة الوقود وأنواع الجديدة التكنولوجيات في
 

  

  

  

  شمل على: وان مبادئ ھذا القرار ا

  



-2018 الفترة خ�ل السنوية ا%نبعاثات متوسط إجمالي قواعد أساسية للصناعة وفردية لشركات النقل الجوي Eعتماد وضع •

 ؛2020

 حكام والتعدي�ت لـ: الموافقة على ا> •

o  مع ھدف يتم 2020و  2005الشركات ا>ولى المطبقة والتي سيتم اعتمادھا كأساس للتطبيق بين التعرف على ،
 2025تحقيقه في العام 

o  الشركات الجديدة في السوق وللسنوات ا>ولى من عملياتھم استيعاب 

o  شركات النقل الجوي السريعة النمو 

 

  الفردية لشركات النقل الجوي التي تتضمن النظر في:  مسؤولياتال يدلتحد متوازن نھج اعتماد •

o  الصناعة انبعاثات إجمالي منشركة النقل الجوي  حصة عكسعنصر مشاركة ا%نبعاثات والذي يعكس  

o  والذي يعكس نمو شركة النقل الجوي فوق المعد%ت المحددة للصناعة.  2020عنصر نمو ما بعد 

 

 عاثات الكربون التي: انبوتحديد اEب�غ عن  •

o  دولي ومطورة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني  أساس علىمبنية 

o ومرنة وفقاً لحجم وتعقيد المشغل  بسيط 

  ا%قتضاء حسب والمعلمات الفردية العناصر تنقيحالتي تعمل على  CNG2020%ستراتيجية  ا>داء مراجعة دورة تأسيس •

 

 
 - إياتا -

 
  
  

  علومات، يرجى ا%تصال بـ للمزيد من الم
  مصطفى الشيخلي 

  المكتب الصحفي للجمعية العمومية ل�تحاد الدولي للنقل الجوي 
  27214105253+ھاتف: 
  corpcomms@iata.orgمحمول: 

  
  

  م�حظة للمحررين: 
  

 %  من حركة النقل الجوي 84شركة طيران تغطي نحو  240د الدولي للنقل الجوي نحو يمثل ا%تحا •

  http://twitter.com/iata2pressيمكن متابعتنا على موقع التواصل ا%جتماعي تويتر للحصول على أخر ا%خبار التي تھم اEع�م  •
 


