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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

  حماية البيئة : ١٧البند رقم 

   الكربون من حيث أثر متعادل نحو صناعة طيران
   من الكربون خاٍلآخر األمر وفي

  ) اإلياتا–وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي (
 

  الملخص التنفيذي
وتتمثل رؤية . تزايديالصادر عن الطائرات  مازال أثر الكربون ،لحوظ الذي ُأحرز في البيئةعلى الرغم من التقدم الم

 مستقبل خاٍلتحقيق متعادل من حيث أثر الكربون وفي آخر األمر لنمو تدريجي  اإلياتا في وضع الطيران على مسار
فورياً في مجاالت التكنولوجيا، وعمليات ومن أجل تحقيق ذلك، يتطلب عدد من إجراءات السياسية اهتماماً . من الكربون

م بالمزيد من التأكيد على القيادة ااإليكاو إلى القيمنظمة وتدعو اإلياتا . الطائرات والبنية التحتية والتدابير االقتصادية
  . العالمية واتخاذ كافة التدابير الالزمة لتسهيل وتسريع تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجاالت

  : ن الجمعية العمومية مدعوة إلىإ: اإلجراء
األجل ومتوسطة وطويلة األجل وتعزيز اإلطار التنظيمي المستقر الالزم  دعم المبادرات التكنولوجية قصيرة  )أ

  لالستثمارات طويلة األجل؛
اع وقود ألنوتطوير العاجل حث الدول المتعاقدة على زيادة وتنسيق استثماراتها في البحث والتطوير، بما في ذلك ال  )ب

  ؛بديلة للطائرات
إلزالة عدم كفاءة البنية التحتية وتنسيق  مع صناعة الطيران خطط عمل إقليمية لإليكاو حث المجلس على تطوير  )ج

  إدارة المجال الجوي العالمي؛
لجوية لى تنفيذ تحسينات البنية التحتية في الوقت المناسب، بما ينسجم مع خطة المالحة اإدعوة الدول المتعاقدة   )د

  العالمية التابعة لإليكاو؛ 
كافة  تغير المناخ بالنسبة للطيران، وحث المجلس على اتخاذ  في مجال القيادة البيئية لإليكاو، والسيماتثبيت  )ه

  التدابير الضرورية لممارسة هذه القيادة؛ 
دول غطية شركات الطيران من قبل  االتجار باالنبعاثات مع اعتماد مبدأ يفيد بأن تتأييد توجيهات اإليكاو في مجال  )و

  .  فقط تبادلة يتم على أساس الموافقة المةمختلف
 التقليل إلى أدنى حد - حماية البيئة - )C( بالهدف االستراتيجيتتعلق ورقة العمل هذه   :اإلستراتيجية

  من التأثير السلبي للطيران المدني العالمي على البيئة
  ال ينطبق  :اآلثار المالية

  ال ينطبق  :اجعالمر
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 المقدمة - ١

وإلى جانب السالمة واألمن يجب أن تكون مسؤولية البيئة . تُعتبر البيئة في صدارة جدول أعمال الطيران  ١- ١
  .  مليار نسمة يحلقون في الجو في كل سنة٢,٢ بالنسبة إلى نفسهالطيران على يقطعه داً أساسياً عه
. ائه البيئي، وقد بدأ قبل ظهور مشاغل تغير المناخ بوقت طويليملك الطيران سجالً يحسد عليه لتحسين أد  ٢- ١

كما % ٧٠وكثافة ثاني أكسيد الكربون بنسبة % ٧٥ الماضية، انخفض الضوضاء بنسبة ٤٠وعلى مدى السنوات الـ 
ّ  التشديد كثيراً على معايير التصديق ع لى أكاسيد انخفضت انبعاثات الهيدروكربون والسخام انخفاضاً هائالً، في حين تم

  . النيتروجين للطائرات
 المتحدة، تبلغ نسبة أثر لألمم  بتغير المناخ التابعيووفقاً ألحدث تقديرات الفريق الحكومي الدولي المعن  ٣- ١

من االنبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون من الوقود األحفوري، في حين تٌقدر مساهمتها اإلجمالية % ٢ ائرات كربون الط
  .من إجمالي ما يصنعه اإلنسان% ٣لمناخ بنسبة تغير اب

 سياسة اإلياتا  - ٢

الحالي النبعاثات ثاني أكسيد الزدياد ولكن يبلغ ا. سنوياً على أساس عالمي% ٥يزداد السفر بالطائرة بحوالي   ١- ٢
ر، والتحسينات  حوالي نصف هذا المعدل، نتيجة للتحسينات التكنولوجية وتحديث األسطول المستم من الطائراتالكربون

وترتكز سياسة اإلياتا في فصل انبعاثات ثاني أكسيد .  على البنية التحتية وتحقيق المكاسب في الكفاءة التشغيليةتطرأالتي 
  :ن نمو الحركة على أربع ركائز هيعالكربون 

د حلول ويجب إيجا.  باعتبارها واحدة من أهم القوى المحركة للتقدم ونشرهاتشجيع تطوير التكنولوجيا  •
مشتركة مع المصنعين والحكومات، لتمكين التعجيل باستخدام التكنولوجيات الجديدة، بما فيها أنواع 

  . ة مستدامةاليطريقة مالوقود البديلة، وذلك ضمن 
 طائراتها أفضل الممارسات لتشغيل على هااعتماد المزيد من تشجيع شركات الطيران ومساعدتها على  •

 عمل اإلياتا نفسه بشأن عمليات كفاءة الوقود والطريق األمثل أظهروقد . فاءةبأكبر قدر ممكن من الك
  . مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا١٥ًوفورات محتملة تصل إلى 

سواء من قدرة المدرج غير الكافية أو إجراءات إدارة  -وتضيف القيود . تشجيع تنفيذ بنية تحتية فعالة  •
 اًًعدم كفاءة الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقإلى ٪ ١٢ نسبة – الةغير الفعالحركة الجوية 

  . بتغير المناخيللفريق الحكومي الدولي المعن
.  تحسين األداء البيئي، بما في ذلك الضرائب والرسوم العقابية ال تعمل علىتجنب التدابير الحكومية التي  •

االبتكار للحفز على ن التدابير العقابية عوضاً عر اقتصادية ايجابية  من ذلك، يجب اختيار تدابيوبدالً
  .وتسريع البحث والتطوير والنشر التكنولوجي

.  كجزء من مجموعة من التدابير فقط تشمل التكنولوجيا والعمليات والبنى التحتيةهتجارة االنبعاثات دوراً، ولكنتلعب قد 
وعالوة على ذلك، ينبغي .  دول فردية أو تجمعات إقليمية على دول أخرىهفرضويجب أن يكون ذلك طوعياً، وبالتالي ال ت

أن تكون مفتوحة أمام التجارة مع الصناعات األخرى وأن تكون متطورة عالمياً من خالل اإليكاو من أجل تقليل التشوهات 
تي تلبي الحد األدنى من معايير أن تقترن ببرامج طوعية لتعويض الكربون الينبغي وأخيراً وليس آخراً، . في المنافسة

  . مرة أخرىاإليكاو، حيث ال يجري حساب االنبعاثات التي تمت معادلتها طوعاً عبر خطة االتجار باالنبعاثات
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   وانبعاثات الصفر متعادل من حيث أثر الكربونالالنمو  للتقدم نحوالطريق   - ٣
وبينما كان . زدياد الناتج عن الطائرات في ابون الكر، ما يزال أثرعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرز  ١- ٣

أن يكونوا فعالين تحمل الطيران وغيره من الصناعات العالمية مسؤولية ي،  نسبياًًعاًنبعاثات متواضلالإجمالي النمو المتوقع 
.  من الحلتكون جزءاً تغير المناخ قضية خطيرة وهي مصممة على أن قضيةاإلياتا وتعتبر . قدر اإلمكانببيئة من ناحية ال

  .اً مشتركاً ونشطاًستراتيجيإ اًنهجأن نتبنى منا المستقبل يتطلب و
.  تبلغ الصفر تحقيق انبعاثات كربونالطيران فية  اإلياتا لصناعرؤيةتكمن : تبدأ كل إستراتيجية برؤية  ٢- ٣
  من الكربون مستقبل خاٍلتحقيقمتعادل من حيث أثر الكربون ولنمو الطيران على مسار تدريجي بعبارة أخرى، وضع و

  . المقبلة ال تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصافيوبناء وتشغيل طائرة تجارية في غضون الخمسين عاماً
اإلنسان ألول مرة طار فقد .  لتحقيق أشياء عظيمةاً واقعياً زمنياً إطارخمسين عاماً، تُعتبر فترة الفي الطيران  ٣- ٣

قمنا وبحلول السبعينات . نفاثةطائرة البعصر ال ناشبكات عالمية ورحبأصبح لدينا خمسين سنة  بذلكبعد و. ١٩٠٣عام 
إن . طير من دون توقف إلى أي مكان في العالمنيمكننا أن واليوم . بسفريات بطائرات فوق الصوتية وبطائرات نفاثة ضخمة

  . صناعة الطيران منذ زمن طويل ل التجاريةةالعالمكان واقع الإلى ية الجريئة الرؤمن ل انتقاال
 واقع في  بمقدار الصفر إلىاألجوبة أو التكنولوجيا اليوم لتحويل رؤية انبعاثات الكربونكافة ال أحد لديه   ٤- ٣
 .طائرة تعمل بالطاقة الشمسيةوتجري بناء . بالفعلترتسم ولكن اللبنة األولى لمستقبل خال من الكربون . القريبستقبل الم

حيائية للطائرات النفاثة وقود الكتلة اإلوسيصبح . ٢٠٠٨عام بالتحليق خاليا الوقود  تكنولوجيائرات التي تستخدم وستبدأ الطا
  .ضع األساس لحلول الغدت هذه الجهود الرائدة التكنولوجيا إلى المجهول و وتدفع. في القريب العاجلواقعاً
الكربون، ومستقبل خاٍل من دل من حيث أثر الكربون متعاالنمو ال الطيران المدني نحو  تقدممن أجل تعجيل  ٥- ٣

  .اً فوريماًهتمااعدد من اإلجراءات السياسية يتطلّب 

  التكنولوجيا  ٦- ٣
تكنولوجيات إدارة المحركات ووهياكل الطائرات و،  المتسارع ونشر الوقود البديل الجديدتطويريعتبر ال  ١-٦- ٣

إتباع نهج تدريجي ويتطلّب . االنبعاثات الصفريةللوصول إلى الة راتيجية فعإستلتحقيق ال غنى عنه الحركة الجوية عامالً 
  النهائي بناء وتشغيل طائرة تجارية ال تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصافية في غضون الخمسين عاماًههدفيكون 

  :استغالل الفرص المتاحة في المجاالت التاليةوالمقبلة، 
  ؛)قصير األجل ( الموجود في الخدمةاألسطولتي طرأت على الالتحسينات والتعديالت   •
  ؛) األجلمتوسط (ةتكنولوجيالطائرات الحدث بأتجديد األسطول الحالي   •
  ؛ )متوسط وطويل األجل ( أكثر نظافةتطوير أنواع وقود بديلة  •
  ). األجلطويل(لطائرات لتصميمات و ةتطوير تكنولوجيات جديدة جذري  •

جل توحيد الجهود واالتفاق على التوجه أرفيعة المستوى مع مصنعي وموردي الوقود من مناقشات اإلياتا بدأت   ٢-٦-٣
ل يتعطالتجنب من أجل   وذلكطويلة األجل، وواضحةله أهداف إطار تنظيمي مستقر ومن الضروري وجود . والعمل

إلى تحقيق تخفيضات إضافية كبيرة في انبعاثات  الهادفةالبحث والتطوير عملية واألولويات المتغيرة باستمرار في منتصف 
  . دفيئةغازات ال
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صناعة في مبادرات تكنولوجيا التقديم الدعم والمساهمة ) أ(:  منظمة اإليكاو للقيام بما يلياإلياتالذلك تدعو   ٣-٦- ٣
ت ألنواع الوقود البديلة ومواصفاوقياسات أداء الوقود،  من خالل تطوير مؤشرات القصير والمتوسط والطويل، مثالًلألجل 

وتعزيز بيئة ) ب(محرك وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الحتراق وقود المتوسطة وطويلة األجل األهداف التكنولوجية و
ن و يشارك في وضعها المصنعةيمكن التنبؤ به، على أساس خريطة طريق تكنولوجيمع استثمار مستقبلي تنظيمية مستقرة 

  . في جميع أنحاء العالممنظمونوالران  الطين وشركاتووالمورد
حث الدول المتعاقدة على عكس خفض التمويل الحكومي للبحث اإلياتا منظمة اإليكاو أيضاً إلى كما تدعو   ٤-٦- ٣

  ذلك، بما في التكنولوجياستثماراتها في البحث والتطويروتنسيق حدث منذ الثمانينات وزيادة إلى النصف والذي والتطوير 
  . أنظفقودلبدائل وعاجل التطور ال
   تحتيةالبنية ال  ٧- ٣
 للفريق وطبقاً. النبعاثات في األجل القريباالوقود ولخفض حسين البنية التحتية فرصة كبيرة يعتبر ت  ١-٧- ٣

لطيران هي نتيجة المتأتية من ا٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ١٢فإن  بتغير المناخ، يالحكومي الدولي المعن
لقضاء على في االبنى التحتية موردو لحكومات ولذلك، فمن الضروري أن تقوم ا. اتطارفي المجال الجوي والمعدم الكفاءة 

  . إدارة المجال الجوي العالميتنسيقأوجه القصور و
قدمة إلدارة ات الجديدة والمتتكنولوجيلالستفادة بشكل كامل من ال  كامالً تجهيزاًةالطائرات الحديثة مجهز تُعتبر  ٢-٧- ٣

ظام النقل الجوي نوواحدة، الوروبية األ لألجواءال التنفيذ الفعمن مكاسب كبيرة وبالتالي، يمكن تحقيق . الحركة الجوية
إلى الفضاء كثر مرونة الدخول األفي الواليات المتحدة وغيرها من المبادرات اإلقليمية التي توفر ) NextGen(نيكستجين 

العمل هناك حاجة ماسة إلى القيام ب ضوء تزايد الطلب على الحركة، يفو. ة خاصة في آسيا أهميويكتسي ذلك. الجوي
  . قبل مضي وقت طويلللفضاء الجوي  ازدحام كبير للطائرات فير لتجنب المبكّ
خفض أوجه القصور الحالية بمقدار النصف في غضون على  البنية التحتية ورديتحث اإلياتا المنظمين وم  ٣-٧- ٣

 تحولهناك ضرورة ملحة لولتحقيق ذلك، .  مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا٣٥ًات، وبالتالي إزالة خمس سنو
عدم رغبة وة يالبيئة للمشاغل ولويعلى إعطاء األقدرة العدم تُحبط  أغلب األحيان، يفف. في السياسات الحكوميةنموذجي 

 وهذا يتعارض تماماً.  الضرورية جداًاني أكسيد الكربونخفيضات ثتسب الكفاءة ومكاإزالة العقبات السياسية الحكومات في 
  . الحكوماتتغير المناخ وسياسات الطاقة وطموحاتسياسة مع 
ها عناصرالتي وضعت ، و العالمية التابعة لإليكاوخطة المالحة الجويةيجب تنفيذ باإلضافة إلى ذلك، و  ٤-٧- ٣
لوصول والمغادرة، ونشر لالوقود يتضمن ذلك توسيع إجراءات كفاءة و. شراكة مع الصناعة، على المستوى اإلقليميبال

 للفصل األدنى الحد خفضكافة مراحل الطيران والتنفيذ على الصعيد العالمي لي مالحة المنطقة واألداء المالحي المطلوب ف
   .  والتخطيط الفعال للمطاراتالطائرات بين العمودي

فضاء إدارة التنسيق زيادة الجهود الرامية إلى القضاء على عدم الكفاءة وى اإليكاو علتحث اإلياتا منظمة   ٥-٧- ٣
وبذلك ضمان  باعتبارها مسألة ذات أولوية،  مع صناعة الطيرانالجوي العالمي عن طريق تطوير خطط عمل إقليمية

فيذ تحسينات البنية التحتية في تنعلى شجع الدول المتعاقدة وفي الوقت نفسه، تُ. التنسيق على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي
  . العالميةالوقت المناسب، بما ينسجم مع خطة المالحة الجوية

   عملياتال  ٨- ٣
لفريق الحكومي الدولي ل وطبقاً. يجب تحسين عمليات شركات الطيران من خالل تطبيق أفضل الممارسات  ١-٨-٣

 من عالمياًالذي تصدره الطائرات ت ثاني أكسيد الكربون  من انبعاثا%٦إلى يمكن توفير نسبة تصل ،  بتغير المناخ يالمعن
  .خالل هذه التدابير
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 بنسبة  لزيادة تحسين كفاءة الوقوداً طموحاًهدف، اعتمدت شركات الطيران األعضاء في اإلياتا ٢٠٠٧في عام   ٢-٨- ٣
اني أكسيد الكربون بحوالي في انبعاثات ثويقدر التوفير . ٢٠٠٥، بالمقارنة مع عام ٢٠٢٠٪ على األقل بحلول عام ٢٥
  .٢٠٠٥كفاءة الوقود عند مستوى عام  مع ما إذا بقيت  مليون طن بالمقارنة٣٤٥
لتشغيلية من خالل فهرسة أفضل تها  لتحسين كفاء فيهاعضاءاألطيران ال اتاإلياتا بنشاط شركتدعم   ٣-٨- ٣

 شركة طيران ٧٠، حددت اإلياتادعم من وب. الموقعفي داء األالممارسات، ووضع معايير الصناعة، وإجراء تقييمات 
  .٢٠٠٦ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام ٨,٥خفض استهالك الوقود تعادل ية إضافية لإمكان
إلى تطوير وتسعى اإلياتا . إدارة الوقودبيئة تنظيم الكفاءة عن طريق تحديث مكاسب مزيد من ويمكن تحقيق ال  ٤-٨- ٣

  .اإليكاو، وذلك بالتشاور الوثيق مع ٦المرفق  تحديث أحكامجل أاقتراح من 
من خالل توسيع برنامج حفظ الوقود و. جهودها لرفع مستوى معايير البيئة عبر الصناعةاإلياتا سوف تكثف و  ٥-٨- ٣

 قطاععبر كل   ذات النوعية الجيدة على تنفيذ نظم اإلدارة البيئية اإلياتامليات الطائرات، ستساعد بما يتجاوز عالقائم
  .الطيران

   التدابير االقتصادية  ٩-٣
الحكومات على خفض الطلب ولكن على حفز أالّ تركز ينبغي  و.ةأدوات عقابيكصمم التدابير االقتصادية تُ ما غالباً  ١-٩-٣

ضع لواإلعانات واإلعفاءات الضريبية والتمويل المباشر وينبغي استخدام .  التكنولوجياالبتكار ودعم البحث والتطوير والنشر
لبرامج ، فإن التمويل الحكومي  بتغير المناخيالفريق الحكومي الدولي المعنأفاد به وكما ولسوء الحظ، . جديدةة تكنولوجيبرامج 
 مثل ولقيت المبادرات. ١٩٨٠عام ل هاآلن حوالي نصف مستوياتيبلغ عقدين من الزمن وبقي كما هو أو انخفض لحوالي  البحوث

لدول على اينبغي و.  مما هو مطلوب جزءاًمثل إالّة ترحيباً، بيد أنها ال تألوروبي انظيفةكة لألجواء المبادرة التكنولوجيا المشتر
  .للطائراتبديل طوير وقود وزيادة استثماراتها في البحث والتطوير، بما في ذلك اإلسراع في تمنخفض عكس هذا االتجاه ال

لمؤسسات المالية الدولية لدراسة إمكانية توفير التمويل في العالم النامي مع ا اإلياتا واإليكاوينبغي أن تعمل ، ثانياً  ٢-٩-٣
كما يجب .  لالستفادة من التكنولوجيات النظيفةمطلوبة التحتيةلتسريع استبدال األسطول وتمويل االستثمارات في البنية ال

من تكنولوجيات في مرحلة مبكرة ار المشاريع لالستثمرأس مال تمويل استثمار آليات تمويل مبتكرة أخرى مثل استغالل 
  .نظيفةالطائرات ال

. مبادرات تغير المناخب الطيران اتشرك لكي يلتزم زبائن قتصاديةاالتدابير استخدام المزيد من ال، يمكن ثالثاً  ٣-٩- ٣
 نبعاثاتعن االكي يعوض زبائن شركات الطيران كوسيلة لمعادلة وضعت برامج ل تكاثر السنوات األخيرة، كان هناك يوف

تجاه تفتقر إلى الشفافية و إلى حد كبير ةير منظمبطريقة غ تعمل الخططولكن بعض هذه . التي تصدر عن طائراتهم
سيحكم هيئة على رضا أي بعض هذه البرامج المطالب به للتعويض لاألساس العلمي وال يرتكز . المشتري أو المستثمر

 الحد األدنى من المعايير لطرقلوضع عمل اإليكاو اإلياتا ولذلك، تدعم . هذا التقييممثل  إلجراء ةموثوقأنها الجمهور 
 تخضع للمساءلة رسمياً بحيث الصادر عن الطائرات كربونتعويضات الجل تحسين الشفافية وسالمة أ من  وذلكالحساب،

  .ويقوم جمهور المسافرين باالعتراف بها
موافقة ، على أساس التجار باالنبعاثات الصادرة عن اإليكاو بتأييد توجيهات اال، نحث جمعية اإليكاووأخيراً  ٤-٩- ٣

عالمي على أساس تم تنفيذه نبعاثات، إذا ما أحسن تصميمه وويمكن أن يكون االتجار المفتوح باال. بين الدولالمتبادلة 
  . ة عن الطائراتالصادر من حيث التكلفة لمعالجة انبعاثات الكربون  من الضرائب والرسومأكثر فعاليةطريقة طوعي، و

 - انتهى -


