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 مقدمةال -١

البلدان. وتولي ر المناخ العالمي تأثيرًا بالغًا في وجود البشرية وتطورها ويمثل تحديًا كبيرًا تواجهه جميع يؤثر تغيّ  ١-١
 لتخفيف من آثار تغّير المناخ والتكّيف معه.الكفيلة با الحكومة الصينية أهمية كبيرة لهذه المسألة وقد اتخذت مختلف اإلجراءات

وفي قطاع الطيران المدني، تعالج مسألة حماية البيئة بوصفها مهمة استراتيجية ال تقل أهمية عن المهام األخرى المتمثلة في 
 بهذه المهام العمل المتعلق لدفعوقد اتخذت تدابير فعالة الخدمات المقدمة والنتائج التشغيلية.  بنوعيةسالمة واالرتقاء ان الضم
في المرحلة  تعتقد الصين أن الترقيات التكنولوجية والتحسينات التشغيلية تعتبرإلى األمام. ومن حيث األساليب المتبعة،  بقوة

 الطيران. في االنبعاثات الصادرة عن وفعالة لتحقيق تخفيض ةوسيلة مباشر أفضل الحالية 

ة ومواردها المالية، فإنها بذلت جهودًا فنيوعلى الرغم من أن قدرات الصين ما زالت محدودة من حيث إمكاناتها ال ٢-١
الصعوبات وعلى الرغم من وعلى مدى السنوات الخمس األخيرة،  .الطيران الصادرة عن نبعاثاتاالجبارة في مجال تخفيض 

االنبعاثات الصادرة  ها في تخفيضتزيد من إسهامفإنها  ،)CAACهيئة الطيران المدني الصيني ( ة والمالية التي تعترضفنيال
قترح أيضًا أنه في السنوات ة. ويُ فنيفضًال عن ترسيخ االبتكارات ال وتجديدهاالبنى التحتية  التركيز على إقامةعن الطيران مع 
 فنيال التجديدبشكل رئيسي على بعض التدابير من قبيل  سوف يعتمد قطاع الطيران المدني في الصينالعشر المقبلة، 

 ن نموتنمو بوتيرة أبطأ م في مجملها الصادرة عن الطيران غازات الدفيئة انبعاثات لضمان أن تكون واالبتكارات اإلدارية
 .ذاتها الصناعة

 تخفيض االنبعاثات لقطاع الطيران المدني في الصين  التدابير التي يتخذها -٢

  وتحسينها من أجل تخفيض االنبعاثات شركات الخطوط الجويةة والتشغيلية الخاصة بفنياالرتقاء بالتدابير ال ١-٢
المحلية على  شركات الخطوط الجوية، قامت إدارة الطيران المدني في الصين بتشجيع جميع ٢٠١٠منذ عام  ١-١-٢

الخاصة بأسطولها القائم أو اختيار طائرات جديدة تتسم أجنحتها في األصل بنهايات  تثبيت نهايات متحركة في أجنحة الطائرات
وكان من المقرر تثبيت نهايات متحركة في  ٢٠١٢طائرة  في عام  ٩٣متحركة. وقد جرى تثبيت نهايات متحركة في أجنحة 

بتخفيض  قوم هذه الطائرات مجتمعةستكمل المهمة، سوف ت. وحين تُ ٢٠١٣لنصف األول من عام طائرة أخرى في ا ٥٠أجنحة 
شركات ستكون  ٢٠١٣بحلول نهاية عام طن سنويًا. وتشير التقديرات أيضًا إلى أنه  ٢٤ ٨٠٠ استهالكها من الوقود بمعدل

 ، مما قد يؤدي إلى تحقيق تخفيض إجمالياتمحركًا من محركات الطائر  ٢١٢ثت في الصين قد أنجزت أو حدّ  الخطوط الجوية
 طن في السنة. ٩ ٢٠٠ بمقدارفي استهالك الوقود 

، فهو وفي حين يسعى قطاع الطيران المدني في الصين إلى إدخال تحسينات على معدات الطائرات (المحركات) ٢-١-٢
، في ضوء واقعها الصينية لخطوط الجويةشركات اإلدارة الدقيقة لعمليات الرحالت الجوية. ويجري تشجيع يولي األهمية ذاتها ل

أداء طائراتها (محركاتها) في محاولة لتخفيض استهالك  ورصدالفعلي، على إجراء إصالحات في نظام مراقبة عمليات الطيران 
 العمليات واإلدارة. تحسينالوقود من خالل 

 اتذة لتخفيض االنبعاثات في المطار ة المتخفنيالتدابير ال ٢-٢

الطائرات" إلى جميع  في) APUوحدة الطاقة المساعدة ( عوضًا عنر و طريقة "استخدام معدات الجس ُأدخلتقد ل ١-٢-٢
مما يؤدي إلى تحقيق وفورات  ،أو أكثر مسافريبلغ عددهم خمسة ماليين  مسافرينحركة  التي تشهد سنوياً ات في الصين المطار 

طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.  ٨٦٠ ٠٠٠ بمقدارلطائرات وتخفيض طن من وقود ا ٢٧٠ ٠٠٠سنوية تبلغ 
ادرات لتخفيض مب تنفيذفي  )، تشارك أيضًا المطارات في الصينAPUوحدة الطاقة المساعدة (ب التدبير الخاصوباإلضافة إلى 

 ،اإلحصاءاتٕاجراء و  ،اءةوتكييف الهواء واإلضللتدفئة  الجديدةالتكنولوجيات و  ،استخدام الطاقة النظيفة االنبعاثات تنطوي على
  باإلدارة. وتحسينالمعدات  تحديثاستهالك الطاقة وتخفيض االنبعاثات من خالل ب الخاص واإلدارة الرصد ونظام
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 الرامية إلى تخفيض االنبعاثات )ATC(تدابير مراقبة الحركة الجوية  ٣-٢

مليار ، قامت ٢٠١٢إلى عام  ٢٠٠٩في األعوام األربعة الممتدة من عام البديلة. الجوية استخدام الطرق   ١-٣-٢
ات المقطوعة ــــمن المساف مليون كيلومتر ٤٦ار ــــــت إلى اختصأدّ  رق بديلةــــــة باستخدام طــــة جويــــــرحل مليون ٢٢٨و

  الكربون.طن من انبعاثات ثاني أكسيد  ٧٩٥ ٠٠٠و  طن من استهالك الوقود ٢٥١ ٠٠٠وتوفير
 لمنافذ الزمنية المثلىااحتساب بصنع القرار بشكل تعاوني يسمح ). CDM( صنع القرار بشكل تعاوني  ٢-٣-٢

ٕالى التوقيت المقرر في رسائل الطيران و  التي تقدَّمومات معلالنادًا إلى استغضون ساعتين من الزمن  في وتخصيصها تلقائياً 
وجاهزية وموارد المطارات  المتاح المجال الجويفيما يتعلق ب الخطوط الجويةمع شركات  المبادالتلإلقالع، ومن خالل 

وبالتالي االرتقاء بالكفاءة ، إصدار المعلومات، وٕاتاحة التسلسل المناسب والدقيق في الجوية المدرجة في الجدول الزمنيلرحالت ا
 الخطوطجودة تلك العمليات. أما شركات ن ضماتوقيت العمليات الخاصة بالمطارات و  وٕاصدار المجال الجويفي استخدام 

للحصول على المعلومات في الوقت المناسب فيما  فيمكنها أن تستخدم من جهتها النهج التشاركي في اتخاذ القرارات ةالجوي
   واالرتقاء بمستوى االلتزام بمواعيد الطيران.التوقيت المتوقع للرحالت الجوية تطبيق يتعلق ب

 التوصية -٣

م النقل الجوي الدولي مساهمات هامة في عملية التنمية االقتصادية العالمية المتسارعة وفي التقدم االجتماعي. قدّ  ١-٣
٪ من المجموع العالمي. وانطالقًا من العمل ٢ تقل عنانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الطيران الدولي نسبة  وتمثل

اصة التي خاضتها الصين في مجال تخفيض االنبعاثات الصادرة عن الطيران، فقد الذي قامت به مختلف البلدان والتجربة الخ
ولذلك يوصى بأن ة والتدابير التشغيلية المثلى عن تحقيق نتائج جيدة من حيث تخفيض االنبعاثات. فنيحسينات الأسفرت الت

ولوية األوسيلة ذات الالتشغيلية باعتبارها ة و فني، التدابير العامة ات، بوصفها سياسقرارات الجمعية العمومية لإليكاو تحدد
 اي ستضطلع بهتالاألعمال في  تركيزمحور الهذه التدابير  عتبرتُ تخفيض في االنبعاثات الصادرة عن الطيران الدولي، وأن ل

  تخفيض في االنبعاثات.هذا المن أجل تحقيق  في المستقبل اإليكاو

 -انتهـى -


