أخبار
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صناعة الطٌران تؤكد التزامها تجاه تخفٌض االنبعاثات الكربونٌة
ٌ -تعٌن على أوروبا التخلً عن الخطط غٌر الحكٌمة لتبادل االنبعاثات -

[ 32سبتمبر /أٌلول ( 3122هونغ كونغ)] – أكد االحتادد الدولً للنقل الجوي (إٌدحتد) على الحتزام
صندعة النقل الجوي إزاء أجندحته الطمواة للاد من انبعدثدت ثدنً أكسٌد الكربون ،كمد اث االحتادد
األوروبً على الحتخلً عن خططه المضللة الرامٌة إلى إدراج صندعة الطٌران فً برامج حتبددل
االنبعدثدت ابحتداء من العدم المقبل  .2102ودعد االحتادد الاكومدت إلى االنضمدم كشركدء لهذه
الصندعة فً إطدر نهج عدلمً لخفض انبعدثدت الكربون فً صندعة الطٌران ،والذي ٌمكن أن ٌشمل
أٌضد البرامج العدلمٌة لحتبددل االنبعدثدت أو أي إجراءات حتعوٌضٌة أخرى.
وقدل حتونً حتدٌلر المدٌر العدم والرئٌس الحتنفٌذي لالحتادد الدولً للنقل الجوي (إٌدحتد) فً كلمة ألقدهد
خالل مشدركحته فً مؤحتمر عقد فً هونػ كونػ حتات عنوان "أجواء أكثر اخضرارا"" :إن سلسلة
القٌمة فً هذه الصندعة محتكدحتفة اول أهداؾ طمواة إلى جدنب اسحتراحتٌجٌة واضاة للاد من
انبعدثدت الكربون .ولحتاقٌق الحتدابٌر االقحتصددٌة اإلٌجدبٌة والحتاسٌندت الحتكنولوجٌة والبنٌة الحتاحتٌة
األكثر كفدءة والعملٌدت األفضل الالزمة لحتلبٌة أهدافندٌ ،حتعٌن على الاكومدت أن حتكون أطراؾ
مشدركة الحتخدذ اإلجراءات االسحتبدقٌة ،وأن حتعمل معند كشركدء اقٌقٌٌن".
وحتبدي شركدت الطٌران والمطدرات وشركدت حتقدٌم خدمدت المالاة الجوٌة والشركدت المصنعة
للطدئرات والماركدت درجة عدلٌة من االلحتزام من أجل حتاسٌن كفدءة اسحتهالك الوقود بنسبة 0.1
فً المئة سنوٌد احتى العدم  ،2121للوصول بصدفً انبعدثدت الكربون اعحتبدرا من العدم  2121إلى
نمو مادٌد ،فضال عن خفض االنبعدثدت الصدفٌة إلى النصؾ بالول العدم  ،2111مقدرنة مع العدم
.2111
وأضدؾ حتدٌلر" :حتعحتبر هذه األهداؾ صعبة ،وحتسحتاوذ شركدت الطٌران على مد نسبحته  2فً المئة
من االنبعدثدت العدلمٌة لثدنً أكسٌد الكربون الحتً حتأحتً من النشدطدت البشرٌة .وفً هذه السنة ،حتشٌر
الحتقدٌرات إلى حتسجٌل مد ٌقرب من  011ملٌون طن من ثدنً أكسٌد الكربون نجمت عن نقل 2.2
ملٌدر راكب و  60ملٌون طن من البضدئع .وفً العدم  ،2111حتطمح هذه الصندعة إلى نقل 00

ملٌدر راكب و  611ملٌون طن من البضدئع ،لكنهد سحتخلؾ  021ملٌون طن من انبعدثدت ثدنً
أكسٌد الكربون فقط".
وكدنت هذه الصندعة قد وافقت على أربع ركدئز اسحتراحتٌجٌة لحتاقٌق خفض انبعدثدحتهد ،اٌث حتم
اعحتمددهد أٌضد من قبل الاكومدت من خالل منظمة الطٌران المدنً الدولً (إٌكدو) .والركدئز
األربعة هً )0( :االسحتثمدرات فً الحتكنولوجٌد )2( ،زٌددة كفدءة البنٌة الحتاحتٌة )0( ،زٌددة كفدءة
العملٌدت و ( )6احتخدذ الحتدابٌر االقحتصددٌة اإلٌجدبٌة.
برامج االتحاد األوروبً لتبادل االنبعاثات
قدل حتدٌلر فً هذا الصدد" :ال ٌبدي االحتادد الدولً للنقل الجوي أي اعحتراض على حتجدرة االنبعدثدت،
بل إنند نؤٌد هذا المفهوم بدعحتبدره آلٌة ممكنة للركٌزة الرابعة السحتراحتٌجٌحتند البٌئٌة .بٌد أنند نرى فً
النهج أاددي الجدنب واإلقلٌمً فً االحتادد األوروبً وقد ابحتعد حتمدمد عن الحتعدمل مع المسألة باكمة،
وٌبدو وكأنه ٌسحتند إلى معلومدت مضللة ،اٌث إنه ٌؤدي إلى حتشحتٌت الاكومدت بدال من الحتركٌز
على الحتوصل إلى ال اقٌقً ،أي احتبدع نهج عدلمً من خالل المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
"إٌكدو".
وأشدر حتدٌلر إلى أن خطط االحتادد األوروبً حتحتادى السٌددة الوطنٌة .وأضدؾ" :حتحتعدرض خطط
أوروبد مع القدنون الدولً خدصة فً الجدنب المحتعلق بفرض الضرائب خدرج اإلقلٌم .فأي اق
حتمحتلكه أوروبد لفرض الضرائب على شركة طٌران أسحترالٌة على سبٌل المثدل لالنبعدثدت الحتً
نجمت عنهد فً الصٌن؟ إن ذلك ٌعحتبر نوعد من االعحتداء على السٌددة وال ٌنبؽً أن ٌحتم القبول به من
جدنب الاكومدت .وحتعحتبر الصٌن والهند والوالٌدت المحتادة األمرٌكٌة من بٌن الدول الحتً حتعرب عن
معدرضحتهد الرسمٌة للخطط الحتً ٌعحتزم االحتادد األوروبً حتنفٌذهد ،كمد حتقوم الوالٌدت المحتادة
بدإلعداد لمشروع قدنون ٌاظر على شركدت الطٌران األمرٌكٌة المشدركة فً حتلك البرامج .وفً
اٌن أن االحتادد األوروبً ٌرى فً حتلك اإلجراءات أنهد حتدعم األجندة البٌئٌة اإلٌجدبٌة ،إال أن بقٌة
دول العدلم حتعحتبره اعحتداء على سٌددحتهد".
وتشتمل خطة االتحاد األوروبً على عٌوب عدٌدة أخرى ،ومنها ما ٌلً:
 األسواق المشوهة .سٌكون لنقدط الربط عبر الماطدت القرٌبة من أوروبد مٌزة
حتندفسٌة .وقدل حتدٌلر" :لو فكرند بهذا األمر من وجهة نظر هونػ كونػ على سبٌل المثدل،
نجد أن الرالة المبدشرة إلى أوروبد سحتحتم مادسبحتهد على االنبعدثدت الندجمة عن رالحتهد
بدلكدمل ،لكن رالة ربط عبر منطقة الشرق األوسط أو ؼٌرهد من المراكز القرٌبة سحتحتم
مادسبحتهد على المرالة األخٌرة من الرالة .وٌعحتبر هذا حتشوٌهد ؼٌر مقبول فً
السوق".
 سوف تؤدي هذه الخطة إلى وجود طبقات من الضرائب .إن الفشل فً الحتنسٌق ألي
نظدم عدلمً سٌؤدي إلى طبقدت من الضرائب ،وربمد ٌقع ركدب الطدئرات حتات طدئلة

مواجهة أعبدء الحتعوٌض عن انبعدثدت الكربون عدة مرات .وأضدؾ" :إنند نرى ذلك
بدلفعل على أرض الواقع فً أوروبد ،مثل قٌدم المملكة المحتادة بفرض ضرٌبة السفر
الجوي على الركدب وضرائب المؽددرة فً ألمدنٌد والنمسد .واسحتخدم المشرعون البٌئة
ذرٌعة ومبررا لفرض هذه الضرائب ،ولٌس هندك مد ٌضمن أنه سٌحتم شطب أي من
هذه الضرائب عندمد حتدخل خطة االحتادد األوروبً إلى اٌز الحتطبٌق".
 تخصٌص األموال .قدل حتدٌلر" :ال ٌوجد هندك أي ضمدن أنه سٌحتم اسحتخدام أي من هذه
األموال الحتً سٌحتم جمعهد فً المبددرات البٌئٌة ،بل إنهد سحتبقى مجرد ضرٌبة عقدبٌة".
وقدل حتدٌلر أٌضد" :حتشكل إدارة االنبعدثدت الكربونٌة مشكلة عدلمٌة .وٌعحتبر قطدع الطٌران صندعة
عدلمٌة ،لذا فإنند بادجة إلى ال عدلمً ،وأرى شخصٌد أن كل الطرق حتؤدي إلى المنظمة الدولٌة
للطٌران المدنً (اإلٌكدو) .وادن الوقت أمدم أوروبد إلعددة الحتركٌز على خطة بدٌلة حتركز من
خاللهد على اقٌقة أن الال العدلمً ٌأحتً من خالل هذه المنظمة (اإلٌكدو)".
وأجدب حتدٌلر أٌضد على الحتعلٌق الصددر عن كونً هٌدٌجدرد مفوض إجراءات المندخ فً االحتادد
األوروبً والذي قدل فٌه إن االحتادد األوروبً سٌقوم بحتخصٌص مبلػ ٌصل اجمه إلى  21ملٌدر
ٌورو ،وذلك لمصلاة صندعة الطٌران السحتثمدره فً الحتقنٌدت النظٌفة خالل الفحترة من اآلن واحتى
العدم  .2121وردا على ذلك ،قدل حتدٌلر" :إذا كدن ذلك اقٌقة ،فلن حتصدر عند أي شكوى! لكن األمر
لن ٌكون كذلك ،ألن الاقٌقة المعروفة حتمدمد هً أن شركدت الطٌران سحتكون جهدت الشراء الصدفٌة
لحتصدرٌح انبعدثدت الكربون فً المسحتقبل المنظور .وسحتكون الحتكلفة عند البداٌة  0.2ملٌدر دوالر فً
العدم  .2102ولوضع هذه المسألة فً المنظور الصاٌح ،حتبلػ األربدح المحتوقعة لهذه الصندعة فً
العدم المقبل  2102مد ٌقرب من  6.4ملٌدر دوالر ،وال ٌمكن لقطدع الطٌران حتامل أخطدء إقلٌمٌة
مكلفة ،لذا فإن جمٌع األطراؾ فً ادجة مدسة إلى الجلوس مجددا اول الطدولة لالحتفدق على نهج
عدلمً حتات قٌددة المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً".
ٌجب على الحكومات أن تشارك فً خفض االنبعاثات
قدل حتدٌلر" :مع أنند نعرب عن حتأٌٌدند لبرامج حتبددل االنبعدثدت كخٌدر ماحتمل على المدى المحتوسط،
حتوجد لدٌند رؤٌة طوٌلة األجل للاد من االنبعدثدت ،أال وهو عدم الدفع للاصول على الحتصدرٌح.
وحتعحتبر الحتدابٌر االقحتصددٌة إادى األدوات المندسبة على المدى المحتوسط إلى أن ٌحتم حتطوٌر الول
الحتكنولوجٌد والعملٌدت والبنٌة الحتاحتٌة بدلكدمل .واحتى نحتوصل إلى ذلك ،فإنند بادجة إلى الدعم من
جدنب الاكومدت واالسحتثمدر بطرٌقة اسحتراحتٌجٌة فً البنٌة الحتاحتٌة بشكل أكثر كفدءة ،وفً حتقنٌدت
خفض الكربون".
إدارة الحركة الجوٌة
ٌعمل االحتادد الدولً للنقل الجوي (إٌدحتد) مع الشركدء فً الصندعة والاكومدت لحتاقٌق خفض فً
االنبعدثدت من خالل عملٌدت حتكون أكثر كفدءة .وأسفر آخرهد ،وهً مبددرة "آي فلٌكس"  iFlexعن

إضفدء طدبع رسمً أكثر كفدءة على إدارة الاركة الجوٌة على رالة من جوهدنسبٌرغ إلى أحتالنحتد،
وأمكن حتاقٌق وفورات فً الرالة الواادة بمعدل  2.4طن من ثدنً أكسٌد الكربون و  2دقدئق من
مدة الرالة .وهندك العدٌد من المشدرٌع فً منطقة آسٌد والماٌط الهددئ الحتً حتحتطلع إلى حتاقٌق
أهداؾ ممدثلة .وعلى سبٌل المثدلٌ ،عمل االحتادد الدولً للنقل الجوي على إدخدل طرق أكثر مرونة
فوق الماٌط الهددي ،والحتً من شأنهد أن حتؤدي إلى خفض مدة الرالة بمعدل  01دقدئق ،وحتوفٌر
 011ألؾ طن من ثدنً أكسٌد الكربون.
وأضدؾ أٌضد" :إن األفكدر الحتً نان فً صددهد اآلن أكبر من ذلك بكثٌر .وإلى جدنب المشروعدت
الكبٌرة إلدارة الاركة الجوٌة من الجٌل القددم فً الوالٌدت المحتادة ،والمبددرة األوروبٌة لألجواء
الموادة مع مد حتعد به لحتاقٌق خفض فً انبعدثدت ثدنً أكسٌد الكربون بواقع  00ملٌون طن ،فقد
ادن الوقت أمدم آسٌد أن حتبدأ بدلحتفكٌر لحتطبٌق مفهوم األجواء اآلسٌوٌة ؼٌر المجزأة .إن هذه المنطقة
حتشهد نموا سرٌعد .لذا فإن بذل الجهود المنسقة فً الوقت الراهن من جدنب هذه الصندعة والاكومة
سٌضمن حتفددي الوقوع فً الفوضى المسحتقبلٌة الحتً سحتكون مكلفة عند مادولة إصالاهد".
الوقود الحٌوي
ٌحتطور الوقود الاٌوي المسحتدام لقطدع الطٌران بسرعة هدئلة ،وقدم مد ال ٌقل عن ست شركدت
طٌران بحتسٌٌر راالت جوٌة حتجدرٌة للركدب مسحتخدمة الوقود الاٌوي .وخالل دورة اٌدة أنواع
الوقودٌ ،مكن للوقود الاٌوي المسحتدام أن ٌاد من انبعدثدت الكربون فً الصندعة بنسبة حتصل إلى
 21فً المئة.
وقدل حتدٌلور معلقد على هذه المسألةٌ" :مكن أن ٌسهم الوقود الاٌوي فً حتؽٌٌر قواعد اللعبة ،لكن
على الرؼم من الحتقدم السرٌع الذي حتاقق احتى اآلن ،إال أن بعض العقبدت الرئٌسٌة ال حتزال قدئمة،
مثل حتوفٌر كمٌدت كبٌرة من هذا الوقود ،والاصول على إطدر السٌدسة للاوافز الضرٌبٌة والقدنونٌة
لحتشجٌع حتسوٌق هذه األنواع ،األمر الذي ٌبرز الادجة إلى الحتدابٌر االقحتصددٌة اإلٌجدبٌة الحتً حتنجم
عن القرارات االسحتراحتٌجٌة من جدنب الاكومة لدعم نمو االقحتصددات الخضراء ،بمد فً ذلك
صندعة الطٌران".
كمد حتادث حتدٌلر عن آسٌد ،وأشدر إلى اآلفدق الماحتملة للوقود الاٌوي فً المنطقة .وقدل" :إن عالقة
الشراكة القدئمة بٌن كل من الخطوط الجوٌة الصٌنٌة وشركة النفط الصٌنٌة "بحترو حتشدٌند" و "بوٌنػ"
فً برندمج الوقود الاٌوي ،حتعحتبر على قدر كبٌر من األهمٌة ،السٌمد وأن الموارد المجمعة لهذه
الشركدت حتجعل من هذه الخطوة مهمة إلى األمدم .وٌنبؽً على الاكومدت فً المنطقة اؼحتندم
الفرصة لحتطوٌر صندعدت الوقود الاٌوي المسحتدام ،خدصة وأنه قددر على حتولٌد فرص اقحتصددٌة
جدٌدة فً المنطقة .كمد ادن الوقت أمدم الاكومدت الؼحتندم هذه الفرصة الرائعة لحتافٌز النمو فً
االقحتصددات الخضراء".
* * * النهاٌة * * *

االحتادد الدولً للنقل الجوي
للحصول على المزٌد من المعلوماتٌ ،رجى االتصال مع الجهة التالٌة:
أنحتونً كونسٌل
مدٌر االحتصدل المؤسسً
هدحتؾ+41 22 770 2967 :
البرٌد اإللكحترونًcorpcomms@iata.org :
مالحظات للمحررٌن:
ٌ مثل االحتادد الدولً للنقل الجوي (إٌدحتد) مد ٌقرب من  201شركة طٌران حتشكل  40فً المئة من اركة
المالاة الجوٌة الدولٌة المنحتظمة.
ٌ مكنك محتدبعحتند من خالل الربط اإللكحترونً http://twitter.com/iata2press :للاصول على األخبدر
الحتً سٌحتم إعدادهد خصٌصد لوسدئل اإلعالم.
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