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ملخَّص تنفيذيٌّ
سلَّطت السنوات الثالث املاضية الضوء على تأثري قطاع الطريان يف 

يات املستقبليَّة اليت يواجهها للحصول على رخصة عمل.  البيئة والتحدِّ
ة موضوعيَّة حول  م التقرير البييئُّ األورويبُّ الثالث للطريان نظرة عامَّ ويقدِّ

ة اليت حدثت نتيجة ذلك. رات الهامَّ التطوُّ

ز  ل املواصالت ويحفِّ ومع أنَّ القطاع يفيض باملنافع االقتصاديَّة ويسهِّ
االبتكار، يزداد وعي املواطنني األوروبيِّني بشأن تأثري أنشطة الطريان على 

حياتهم بسبب تغريُّ املناخ وكرثة الضوضاء وتلوُّث الهواء، وبات العديد 
كرث املترضِّرين هو  منهم على استعداد التِّخاذ اإلجراءات الالزمة. ولعلَّ أ

املناخ املتقلِّب الذي يعتربه األوروبيُّون أخطر مشكلة تواجه العامل. لكنَّ 
يات أتاح الفرص أمام الرشكات يك تبين إسرتاتيجيَّاتها  وجود هذه التحدِّ

يَّة حول االستدامة لتقلِّص تأثريها البييئَّ على حركة  وعالمتها التجار
املالحة، وتستقطب املزيد من األسواق واملواهب واالستثمارات، وتمكِّن 
العمالء من االنضمام إىل مكافحة تغريُّ املناخ خالل هذا العقد الحاسم.

عالوة على ذلك، سيكون التعاون بني أصحاب املصلحة من القطاَعني 
يَّة قصوى لتعزيز التدابري الحاليَّة وإنشاء تدابري  العامِّ والخاصِّ ذا أهمِّ
ر هذا التقرير  ق أهداف الصفقة الخرضاء األوروبيَّة. ويوفِّ جديدة تحقِّ

مصدًرا واضًحا ودقيًقا للمعلومات إلثراء املناقشات والتعاون يف 
أوروبا وإلهامها. وسيعتمد املستقبل البعيد لقطاع الطريان على نجاح 

هذه الجهود.
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ير البييئِّ للطريان األورويبِّ لوحة معلومات التقر
يَّة الحركة الجوِّ
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 حركة املالحة خفيفة  حركة املالحة اعتياديَّة  حركة املالحة كثيفة

2005201920202021الوحدةاملؤرِّشِّ
8.049.254.125.07باملالينيعدد الرحالت1 

لياراتعدد الكيلومرتات املجتازة2  امل 7811484389509ب
6188غري متاح53898161عدد أزواج املدن اليت تقوم بها الرحالت املجدولة معظم األسابيع

1  جميع الرحالت القادمة واملغادرة يف دول االتحاد األورويب واملنظمة األوروبية للتجارة الحرة.
2  جميع الرحالت املغادرة من دول االتحاد األورويب واملنظمة األوروبية للتجارة الحرة.
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 حركة املالحة خفيفة  حركة املالحة اعتياديَّة  حركة املالحة كثيفة

2005201920202021الوحدةاملؤرِّشِّ
2.433.161.051.00باملالينيعدد األشخاص داخل محيط ضوضاء املطار )55 ديسيبل(3  

ل طاقة الضوضاء لكلِّ رحلة4  101.221.301.211.15 جولمعدَّ

3  98 مطاًرا أوروبيًّا رئيسيًّا.
4  جميع مطارات دول االتحاد األورويب واملنظمة األوروبية للتجارة الحرة.

االفرتاضات:
- البنية التحتية لكل مطار قديمة )ال يوجد مدرج جديد(

- توزيع السكان حول املطارات مل يتغري
- ال تؤخذ يف االعتبار إجراءات الحد من ضوضاء اإلقالع والهبوط

يف كل حركة مالحة، يعكس الحد األعلى للنطاق تجديد الطيارات مع التقنية "املجمدة"، 
ويعكس الحد األدىن التقنية "املتقدمة".
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 IMPACT حركة املالحة خفيفة
 IMPACT حركة املالحة اعتيادية

 IMPACT حركة املالحة كثيفة

CLRTAP/املنطقة االقتصادية األوروبية 
 التأثري، 2021-2005

يف كل حركة مالحة، يعكس الحد األعلى للنطاق تجديد الطيارات 
مع التقنية "املجمدة"، ويعكس الحد األدىن التقنية "املتقدمة" 

وإدارة حركة املالحة.

االنبعاثات

2005201920202021الوحدةاملؤشِّ ر5 
ناء الرحلة الكاملة كسيد الكربون أث 1101476465بماليني األطنانانبعاثات ثاين أ

 ETS  كسيد الكربون "الصايف" لكامل الرحلة عند خفض انبعاثات ثاين أ
حاد األورويبِّ  َبل االتِّ من ِق

1146465 110بماليني األطنان

ناء الرحلة الكاملة كسيد النيرتوجني أث 479697306305بآالف األطنانانبعاثات أ
ط استهالك الوقود غري متاح4.83.54.8لرت وقود لكلِّ 100 كيلومرتمتوسِّ

5  جميع الرحالت املغادرة من دول االتحاد األورويب واملنظمة األوروبية للتجارة الحرة.
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 IMPACT حركة املالحة خفيفة
 IMPACT حركة املالحة اعتيادية

 IMPACT حركة املالحة كثيفة

CLRTAP/املنطقة االقتصادية األوروبية 
 التأثري، 2021-2005

يف كل حركة مالحة، يعكس الحد األعلى للنطاق تجديد الطيارات مع التقنية 
"املجمدة"، ويعكس الحد األدىن التقنية "املتقدمة" وإدارة حركة املالحة.
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 تجديد الطيارات مع التقنية "املجمدة"
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 تكنولوجيا الطائرات التقليدية
 إدارة الحركة الجوية

 وقود الطائرات املستدام
 الطائرات الكهربائية والهيدروجينية

كسيد الكربون )أي  تشمل عملية التخفيض الجديدة النبعاثات ثاين أ
 )ETS( تأثري نظام تداول االنبعاثات يف االتحاد األورويب )دورة الحياة

لحقبة 2013-2020 والتدابري داخل القطاع )التكنولوجيا، إدارة 
حركة املالحة، وقود الطريان املستدام، الكهرباء/الهيدروجني( حني 
تكون حركة املرور اعتيادية حىت عام 2050. ومل ُيتوقع أي خفض 

لالنبعاثات من التدابري املستندة إىل السوق بسبب املناقشات 
الجارية حول ETS وكورسيا على مستوى أوروبا ومنظمة االيكاو.
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ة حول قطاع الطريان نظرة عامَّ

زاد عدد الرحالت يف مطارات دول االتِّحاد األورويبِّ  	
مة التجارة الحرَّة األوروبيَّة بنسبة %15 بني عاَمي 2005 و  ومنظَّ

2019 حىتَّ بلغ 9.3 مليون رحلة، وتضاعف تقريًبا عدد الكيلومرتات 
يَّة انخفض إىل 5.1 مليون  املجتازة )+ %90(. لكنَّ عدد الرحالت الجوِّ

فقط عام 2021 بسبب جائحة كوفيد19-.

ة 55  	 عام 2019، تعرَّض 3.2 مليون شخص لضوضاء الطائرات بقوَّ
ديسيبل يف 98 مطاًرا أوروبيًّا رئيسيًّا، وتعرَّض 1.3 مليون شخص يف 
ة تفوق 70 ديسيبل.  كرث من 50 حدًثا يوميًّا لضوضاء الطائرات بقوَّ أ

كرث بنسبة %30 و %71 عن عام 2005 على التوايل. وهذا أ

إنَّ أضخم 10 مطارات من حيث تعرُّض السكان لضوضاء الطريان  	
ة  55ديسيبل عام 2019 تساوي نصف عدد الذين يتعرَّضون لها  بقوَّ

يف 98 مطاًرا أوروبيًّا رئيسيًّا.

كسيد الكربون لجميع الرحالت املغادرة من  	 بلغت انبعاثات ثاين أ
مطارات دول االتِّحاد األورويبِّ والرابطة األوروبيَّة للتجارة الحرَّة 147 

مليون طنٍّ سنة 2019، أي بزيادة %34 عن سنة 2005.

تمثِّل الرحالت الطويلة )فوق 4000 كم( نحو %6 من الرحالت  	
كسيد الكربون  املغادرة خالل عام 2019 ونصف جميع انبعاثات ثاين أ

كسيد النيرتوجني. وأ

يَّة  	 كان للطائرات ذات املمرِّ الواحد النصيب األكرب من الرحالت الجوِّ
والضوضاء، يف حني استحوذت الطائرات ذات املمرُّ املزدوج على 

الحصة األكرب من حرق الوقود واالنبعاثات.

كسيد الكربون )بالغرام لكلِّ كيلومرت(  	 ل انبعاث ثاين أ انخفض معدَّ
بنسبة %2.3 سنويًّا ليصل إىل 89 غراًما عام 2019، أي ما يعادل 

3.5 لرًتا من الوقود لكلِّ 100 كيلومرت.

سنة 2020، انخفضت االنبعاثات بنسبة تزيد عن %50 بسبب  	
جائحة كورونا، وانخفض تعرُّض السكان للضوضاء بحوايل %65، يف 

كسيد الكربون )بالغرام لكلِّ كيلومرت(  ط انبعاث ثاين أ حني ارتفع متوسِّ
وعاد كما كان سنة 2005.

ي تجديد الطيَّارات إىل خفض الضوضاء يف املطارات األوروبيَّة،  	 يؤدِّ
ات الضوضاء على مدار العرشين عاًما القادمة. وفًقا ملؤرِّشِّ

ع أن تقلِّل التدابري داخل القطاع من انبعاثات  	 سنة 2050، من املتوقَّ
كسيد الكربون بنسبة %69 لتصل إىل 59 مليون طنٍّ مقارنة  ثاين أ
بسيناريو "تجميد التكنولوجيا" )%19 من التكنولوجيا/التصميم، 

و %8 من عمليَّات إدارة حركة املالحة، %37 من وقود الطريان 
املستدام، و %5 من الطائرات الكهربائيَّة/الهيدروجينيَّة(.
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تأثري الطريان على البيئة

بغية تخفيف اآلثار السلبيَّة لضوضاء الطائرات على  	
ة العامليَّة يف أوروبا  مة الصحَّ ة مواطين االتِّحاد األورويبِّ، تويص منظَّ صحَّ

بخفض مستويات ضوضاء الطائرات إىل أقلَّ من 45 ديسيبل يف 
النهار و 40 ديسيبل يف الليل.

ارتفعت نسبة تلوُّث الهواء الناجم عن الطريان يف االتِّحاد األورويبِّ، ما  	
مه رِّشكات الطريان بمصادر االنبعاثات األخرى  يستلزم مقارنة ما تقدِّ

وال سيَّما الُجَسيمات.

كسيد الكربون يف قطاع الطريان يتسارع قبل  	 كان ازدياد انبعاثات ثاين أ
كسيد الكربون حول العامل  كوفيد19-، إذ إنَّ نحو نصف انبعاثات ثاين أ

بني عاَمي 1940 و 2019 حصلت منذ عام 2000.

سنة 2018، شكَّل التأثري اإلشعاعيُّ الناتج من االنبعاثات املختلفة  	
كرث من نصف )%66( تأثري االحرتار الصايف  كسيد الكربون أ عن ثاين أ
يًبا، مع أنَّ تأثري الغازات األخرى أشدُّ بثماين أضعاف من  للطريان تقر

كسيد الكربون. ثأثري ثاين أ

معايري الشهادات البيئيَّة متاحة ملحرِّكات الطائرات اليت تبعث غازات  	
كسيد النيرتوجني  كسيد الكربون، بما يف ذلك أ مختلفة عن ثاين أ

والُجسيمات غري املتطايرة، ويتمُّ النظر يف املزيد من خيارات سياسة 
التخفيف من االنبعاثات.

من الرضوريِّ وضع نهج تقييم راسخ يخفض التأثريات على املناخ عند  	
كسيد الكربون وانبعاثات الغازات  حدوث مقايضات بني انبعاثات ثاين أ

األخرى. كما يجب دعم خيارات فوز الطرَفني اليت تقلِّلهما سويًّا يف 
وقت واحد )مثل وقود الطريان املستدام املناسب(.

د تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدويلِّ  	 سنة 2022، شدَّ
املعينِّ بتغريُّ املناخ على الحاجة إىل تخفيض فوريٍّ وواسع النطاق 

النبعاثات الغازات اليت تتسبَّب يف االحتباس الحراريِّ للحدِّ من االحرتار 
عند 1.5 درجة مئويَّة، وأشار التقرير إىل أنَّ قطاع الطريان ال يزال يف 

املراحل املبكرة من التكيُّف مع املخاطر املناخيَّة املزتايدة.
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التكنولوجيا والتصميم

تتمتَّع الطائرات الجديدة املعتمدة خالل السنوات  	
العرش املاضية )مثل Airbus A320neo و 

A350 و Boeing 737MAX ، 787( بهامش ضوضاء تراكميٍّ من 
5 إىل 15 ديسيبل أقلَّ من أحدث معيار للضوضاء يف الفصل 14.

يف حني انخفض إصدار الشهادات للطائرات التقليديَّة يف اآلونة  	
األخرية، فقد ازداد يف حاالت الطائرات الجديدة )مثل الطائرات 

يِّ يف املناطق الحرضيَّة(. ة، والتنقُّل الجوِّ املسريَّ

ة وطائرات  	 تعمل EASA على تطوير معايري لضوضاء الطائرات املسريَّ
يِّ الحرضيَّة، آخذة يف االعتبار خصائص كلٍّ منها. التنقُّل الجوِّ

ركات حاليًّا تبًعا للمعايري الجديدة للجسيمات غري املتطايرة،  	 م املحِّ ُتصمَّ
ويحاول املصنِّعون التخفيف من انبعاثات هذه الجسيمات.

املنبعثة  	 النيرتوجني  كسيد  املتطايرة/أ غري  الجسيمات  معايري  د  تحدِّ
الكربون مساحة  كسيد  أ الطائرات/ثاين  املحرِّك ومعايري ضوضاء  من 

تغريُّ  وقضايا  الهواء  ونقاوة  الضوضاء  ملعالجة  املنتجات  تصميم 
 واحد.

ٍ
املناخ يف آن

ل طائرة تابعة للطريان العامِّ  	 أصبحت بيبيسرتيل فيليبس إلكرتو أوَّ
تعمل بالكهرباء بالكامل وتمتلك شهادة EASA سنة 2020، وهي 

اآلن ُتستخَدم لتعلُّم الطريان.

سنة 2021، كانت طائرة 900neo-A330 التابعة لرشكة إيرباص  	
كسيد الكربون، رغم أنَّ  ل طائرة الزتمت بمعايري انبعاثات ثاين أ أوَّ
مة للطائرات ال تزال محدودة. كسيد الكربون املقدَّ شهادات ثاين أ
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وقود الطريان املستدام

ال تزال اإلمدادات بوقود الطريان املستدام  	
أقلَّ من %0.05 من إجمايلِّ وقود الطائرات 

املستخَدم يف االتِّحاد األورويبِّ.

ر  	 اقرتحت املفوَّضيَّة األوروبيَّة مزج وقود الطريان املستدام بالوقود املتوفِّ
يف مطارات االتِّحاد األورويبِّ وزيادة الحدِّ األدىن من حصص وقود 

الطريان املستدام تدريجيًّا من %2 يف عام 2025 إىل %63 يف عام 
 )PtL( 2050، باإلضافة إىل استخدام أسلوب الطاقة إىل السوائل

كوقود مستدام.

ولتحقيق ذلك، ستنشأ حاجة إىل نحو 2.3 مليون طنٍّ من وقود  	
الطريان املستدام بحلول عام 2030، و 14.8 مليون طنٍّ بحلول عام 

2040، و 28.6 مليون طنٍّ بحلول عام 2050.

سيلعب وقود الطريان املستدام دوًرا رئيسيًّا يف إزالة الكربون من قطاع  	
الطريان، إذ يمكن استخدامها يف الطائرات الحاليَّة والبنية التحتيَّة 

إلمدادات الوقود.

يلزتم وقود الطريان املستدام املعتمد حاليًّا بنسبة مزج قصوى تبلغ  	
%50 مع وقود الطائرات األحفوريِّ استناًدا إىل النهج املطلوب. بيد أنَّ 
لجان الصناعة ومعايري الوقود تأمل استخدام وقود الطريان املستدام 

بنسبة %100 بحلول عام 2030.

تمَّ اعتماد وقود الطريان املستدام وفق معايري االتِّحاد األورويبِّ يف ما  	
ة  دة، وعلى املستوى العامليِّ ضمن خطَّ يختصُّ بتوجيه الطاقة املتجدِّ

تعويض الكربون وخفضه يف الطريان الدويلِّ )كورسيا(.

بما أنَّ وقود الطريان املستدام هو أغلى من وقود الطائرات األحفوريِّ،  	
ع تخفيف النفقات عرب زيادة اإلنتاج يف املستقبل. ذلك  فمن املتوقَّ

أنَّ أسعار وقود الطريان املستدام تختلف باختالف اإلنتاج وتكاليفه 
والتقلُّبات يف سوق املحروقات.
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يَّة وعمليَّاتها إدارة الحركة الجوِّ

كرث  	 تتطلَّب الصفقة الخرضاء األوروبيَّة نهًجا أ
طموًحا وشموليَّة يشارك فيه جميع أصحاب 

املصلحة إليجاد الحلول الرسيعة وإنشاء عمليَّات صديقة للبيئة على 
املدى القريب.

رت نسبة حرق الوقود الزائد يف كلِّ رحلة طريان  	 سنة 2019، ُقدِّ
داخل منطقة مدير الشبكة ما بني XFB10( 8.6%( 6 و 11.2% 

)XFB5(، مع انخفاض نسبة حرق الوقود الزائد كلَّما طالت 
الرحلة. مسافة 

	  SESAR 3 يَّة بإدارة ة األوروبيَّة الرئيسيَّة إلدارة الحركة الجوِّ تضع الخطَّ
يَّة  رؤية وخارطة طريق مشرتكة ألصحاب املصلحة يف إدارة الحركة الجوِّ

لتحديث ومواءمة أنظمة إدارة حركة الطريان يف أوروبا، بما يف ذلك 
كسيد الكربون لكلِّ رحلة بنسبة 5-10% )0.8- تقليل انبعاثات ثاين أ

( بحلول عام 2035 من خالل تعزيز التعاون. 1.6 طنٍّ

كرث من املرجع و %10 من الرحالت حرقت كمية وقود مساوية أو أقل من املرجع، عند قيام الطائرات  6  يشري مرجع نسبة العرشة يف املئة )XFB10( إىل أن %90 من الرحالت حرقت وقوًدا أ
بالرحالت بني مدينتني محددتني.

دة بشأن البيئة خالل كامل  	 مل تتحقَّق أهداف السماء األوروبيَّة املوحَّ
فرتة استخدام الكريوسنيRP2  )2015-2019(، بل تدهورت 

ن  األحوال يف الجزء الثاين من هذه الفرتة. ويف عام 2020، مع تحسُّ
األحوال، عجزت دول عديدة يف االتِّحاد األورويبِّ عن بلوغ أهدافها 

البيئيَّة رغم انخفاض حركة املالحة بشكل حادٍّ نتيجة الوباء.

ُيعترب مؤرِّشِّ األداء الرئييسُّ الذي يعكس العالقة بني الرحالت وتأثريها  	
على البيئة غري كاٍف ويحتاج إىل إعادة تقييم، مع األخذ يف االعتبار 

كسيد الكربون. ات البيئيَّة القائمة على انبعاثات ثاين أ املؤرِّشِّ

بعد عودة حركة املالحة إىل عهدها كما كانت قبل وباء كورونا، ال بدَّ من  	
الحفاظ على تحسينات الكفاءة كما كان الحال عام 2020، من خالل 
انتهاج أساليب صديقة للبيئة مثل االستخدام الدينامييكِّ لقيود املجال 

لي الطائرات على  يِّ اليت ُتطبَّق فقط عند الرضورة، وحثِّ مشغِّ الجوِّ
اتِّباع خطط ُمحَكمة.

ر أنَّه عام 2018، قامت %21 من رحالت ECAC بنقل الوقود،  	 ُيقدَّ
رة على رِّشكات الطريان 265 مليون يورو سنويًّا. لكنَّ هذه  موفِّ

الرحالت حرقت 286000 طنٍّ من الوقود غري الرضوريِّ )ما يعادل 
.)ECAC 0.54 من وقود الطائرات املستخَدم من%
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املطارات

ابة  	 عام 2020، أطلقت EASA مرشوع البوَّ
البيئيَّة لتسهيل مشاركة املعلومات عن شهادة 

د بيانات عن  ضوضاء الطائرات مع قاعدة بيانات ANP اليت تزوِّ
ضوضاء الطائرة وأدائها.

عام 2020، قامت الطائرات املتوافقة مع أحدث معايري الضوضاء يف  	
الفصل 14 بنحو %50 من الرحالت يف أوروبا.

ة تأخري كبري يف املوافقة على خطط انتقال املالحة القائمة على األداء  	 ثمَّ
ر بدوره تحقيق الفوائد البيئيَّة. وتنفيذها، ما يؤخِّ

يات البيئيَّة، وكلَّما نشأت  	 ر قطاع الطريان استجابًة للتحدِّ كلَّما تطوَّ
أسواق جديدة، وجب على البنية التحتيَّة للمطارات أن تتكيَّف 

وفًقا لذلك.

ة عمل »االتفاقيَّة الخرضاء ملكافحة  	 بحلول عام 2030، تهدف خطَّ
التلوُّث« إىل تقليل نسبة الذين يعانون من اضطرابات مزمنة بسبب 

ضوضاء النقل بنسبة %30 وتحسني نقاوة الهواء من أجل تقليل 
عدد الوفيَّات املبكرة الناجمة عن تلوُّث الهواء بنسبة %55 )مقارنة 

بعام 2017(.

سنة 2020، أضاف برنامج اعتماد الكربون يف املطارات املستوَيني 4  	
ل( و +4 )االنتقال( لدعم املطارات يف الحدِّ من انبعاثات ثاين  )التحوُّ

كسيد الكربون ومساندتها على بلوغ أهداف اتِّفاقيَّة باريس. أ
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التدابري القائمة على السوق

بني عام 2013 و 2020، ساهم نظام تداول  	
االنبعاثات يف االتِّحاد األورويبِّ يف خفض انبعاثات ثاين 

كسيد الكربون يف قطاع الطريان بمقدار 159 مليون طنٍّ )ما يعادل  أ
يًبا االنبعاثات يف هولندا سنة 2018( من خالل تمويل تخفيضات  تقر

االنبعاثات يف القطاعات األخرى.

كسيد الكربون واإلبالغ عنها والتحقُّق منها  	 بدأ رصد انبعاثات ثاين أ
ة اإليكاو لتعويض الكربون وخفضه يف الطريان الدويلِّ  يف إطار خطَّ

ة  عت 88 دولة يف تجربة هذه الخطَّ )كورسيا( عام 2019. وتطوَّ
اعتباًرا من عام 2021، بما فيها جميع دول االتِّحاد األورويبِّ 

والرابطة األوروبيَّة للتجارة الحرَّة. وقد ارتفع هذا العدد إىل 107 
مة  دول عام 2022، وهم يمثِّلون غالبيَّة الدول األعضاء يف منظَّ

الطريان املدينِّ الدويلِّ.

ل  	 تعتمد السالمة البيئيَّة للتعويضات على إثبات دور السوق الذي يموِّ
التعويض يف خفض االنبعاثات.

يف مؤتمر األطراف السادس والعرشين سنة 2021، تمَّ االتِّفاق على  	
قواعد املحاسبة بموجب اتِّفاقية باريس لعمليَّات نقل وحدات سوق 

الكربون، باإلضافة إىل تجنُّب الحساب املزدوج لخفض االنبعاثات يف ما 
يتعلَّق بكورسيا ومساهمات بعض البلدان بموجب اتِّفاقيَّة تغريُّ املناخ.

يات العامليَّة املتعلِّقة بالبيئة  	 ال مناص من التعاون الدويلِّ ملواجهة التحدِّ
ل  واالستدامة، واليت تقف بوجه قطاع الطريان. وقد عزَّز العمل املموَّ

ة كورسيا  من االتِّحاد األورويبِّ العالقة مع الدول الرشيكة يف تنفيذ خطَّ
وغريها من مجاالت حماية البيئة.

ال تزال تدابري أخرى مرتبطة بتسعري الكربون يف قطاع الطريان قيد  	
املناقشة يف أوروبا.
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السالمة عامل أسايسٌّ يف ثقافة قطاع الطريان، 
وتنعكس على جميع املجاالت. فجميع أصحاب 

املصلحة يعملون بموجب املعتقدات والقيم 
ة بسالمة الطريان، سواء  والقواعد املختصَّ

كانت رسميَّة أم غري معلنة. وهي ُتعترب رِّشًطا  أ
اليَّة العمل. رئيسيًّا مسبًقا لنجاح وفعَّ

م الصفقة األوروبيَّة الخرضاء تطبيق هذه 
ِ
ُتلز

املبادئ على القضيَّة اإلسرتاتيجيَّة لحماية البيئة 
يَّة قطاع الطريان على  بهدف ضمان استمرار

املدى الطويل.

باتريك يك
املدير التنفيذيُّ

)EASA( وكالة االتِّحاد األورويبِّ لسالمة الطريان
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توصيات
تستند التوصيات التالية الصادرة عن وكالة االتِّحاد األورويبِّ لسالمة الطريان واملنطقة االقتصاديَّة 

ير البييئِّ للطريان األورويبِّ 2022. وهي تهدف إىل  األوروبيَّة إىل املعلومات والتحليالت الواردة يف التقر
تحسني مستوى حماية البيئة يف مجال الطريان املدين ومساعدة االتحاد األورويب يف ضمان مساهمة 

قطاع الطريان يف أهداف الصفقة الخرضاء األوروبية7 من خالل التعاون الفعال وااللزتام والتحقق.

7  تشمل الصفقة الخرضاء األوروبية على وجه الخصوص قانون املناخ األورويب واسرتاتيجية التنقل املستدامة والذكية وخطة العمل الخاصة بالتلوث الصفري.

دعم تحقيق األهداف البيئية األوروبية

لتحديد مسارات طويلة األجل للحد من الضوضاء  	
واالنبعاثات وأهداف طموحة للطريان األورويب من حيث تدابري 

التخفيف داخل القطاع )مثل التكنولوجيا والعمليات والوقود( وخارج 
القطاع )مثل التدابري القائمة على السوق(.

دعم أهداف الصفقة الخرضاء األوروبية: 	
خفض صايف انبعاثات غازات االحتباس الحراري على املستوى 	 

االقتصادي بنسبة %55 على األقل بحلول عام 2030 
مقارنة بمستويات عام 1990 وهدف  الحياد املناخي بحلول 

عام 2050.

خفض انبعاثات غازات الدفيئة املتعلقة بالنقل بنسبة 90% 	 
بحلول عام 2050  مقارنة بمستويات عام 1990.

انخفاض بنسبة ٪30 يف نسبة األشخاص املضطربني بشكل 	 
مزمن بسبب ضوضاء النقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 

.2017
تحسني جودة الهواء لتحقيق انخفاض بنسبة %55  يف عدد 	 

الوفيات املبكرة الناجمة عن تلوث الهواء بحلول عام 2030 
مقارنة بعام 2005 بما يف ذلك بالقرب من املطارات من خالل 

معالجة انبعاثات امللوثات من الطائرات وعمليات املطارات.
تعزيز الزتام قطاع الطريان بتخطيط االستثمارات الالزمة لالنتقال  	

إىل اقتصاد مستدام ومحايد مناخيا.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en
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لتعزيز املعلومات اليت تقوم عليها عملية تقييم االحتياجات البيئية يف  	
االتحاد األورويب وضمان وجود نظام قوي لرصد األداء البييئ لقطاع 

الطريان األورويب لدعم تنفيذ ترشيعات االتحاد األورويب وأهدافه 
املتعلقة بالسياسات، واملساعدة يف التحقق من تحقيق هذه األهداف.

تعزيز مجموعات البيانات والقدرات التحليلية لتوفري رقابة  	
موضوعية وشاملة وشفافة ودقيقة على التقدم التاريخي 

واملتوقع نحو تحقيق األهداف.

 

دمج التدابري البيئية الفعالة 
يف النظام األورويب إلدارة 

الحركة الجوية

لتعزيز تنفيذ نظام السماء األوروبية املوحدة )SES( من قبل مدير  	
الشبكة ومقدمي خدمات املالحة الجوية )ANSPs( واملطارات 

ومقدمي الخدمات اآلخرين8، بهدف تمكني وتحفزي مستخدمي 
املجال الجوي على الطريان يف مسارات رحالت “خرضاء”.

تعزيز الحلول العابرة للحدود وتقليل قيود الشبكة. 	

 .)EAD( وقاعدة بيانات خدمات معلومات الطريان األوروبية ،)ESSP( ومقدمو خدمات األقمار الصناعية األوروبيون ،)PDS( 8  على سبيل املثال، مزودو خدمات البيانات

ملواصلة استكشاف الحوافز االقتصادية اليت تشجع على زيادة الكفاءة  	
وتحسني األداء البييئ من مستخدمي املجال الجوي، مثل معدالت 

الوحدات املشرتكة وتعديل رسوم خدمات املالحة الجوية.

لتطوير املقاييس البيئية اليت تعكس بشكل أفضل األداء البييئ ملقدمي  	
 ،SES الخاضعني لنظام أداء )ANSPs( خدمات املالحة الجوية

وكذلك أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين .

يادة اإلمداد واستخدام وقود الطريان  ز
)SAF( املستدام

الستكشاف جدوى وضع هيكل دعم متماسك طويل األجل لضمان  	
اإلدخال الناجح ملسارات إنتاج SAF جديدة يف أوروبا مع إمكانية عالية 

لخفض االنبعاثات.
إنشاء غرفة تبادل معلومات تابعة لالتحاد األورويب لدعم منتجي  	

SAF من خالل عملية املوافقة على الوقود والتحقيق يف معيار 
الوقود لالتحاد األورويب لضمان عمليات اعتماد قوية تدعم 

أهداف حماية البيئة.
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املوافقات املسبقة لخالئط SAF العليا حىت %100  بناًء على  	
  SAF مزيج متنوع من املواد األولية.  قد تدعم أنواع مختلفة من

قطاعات مختلفة من سوق الطريان على املدى املتوسط.

للنظر يف استخدام صندوق االتحاد األورويب لالبتكار التابع لـ »خدمات  	
االختبارات الرتبوية« )ETS( لدعم استثمارات إنتاج SAF عالية املخاطر 

.SAF واآلليات األخرى اليت تحفز على استيعاب

يز البحث وتحديد الحلول ملعالجة  تعز
تأثريات البيئة واملناخ وكذلك بناء القدرة 

على الصمود أمام تغري املناخ

للرد على تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري  	
املناخ والذي ينص على أن قطاع الطريان هو قطاع اقتصادي معرض 

للخطر وهو يف املرحلة األوىل فقط من التكيف مع تغري املناخ.
تنسيق وتعزيز فهم األخطار واملخاطر اليت يتعرض لها قطاع  	

الطريان من تأثريات املناخ والظواهر الجوية املتطرفة.

دمج اعتبارات التكيف مع املناخ والقدرة على الصمود يف عمليات  	
التخطيط واالستثمارات املستقبلية واملعايري املطبقة على تصميم 

املنتجات والبنية التحتية الحيوية.

لتنسيق وإجراء مزيد من البحوث حول التأثري املناخي العام للطريان،  	
كسيد الكربون وتشكيل السحب  بما يف ذلك االنبعاثات غري ثاين أ

النفاسية، مما يقلل من عدم اليقني العلمي ويوجه إجراءات فعالة 
من حيث التكلفة.

تحديد وتطبيق الحلول« املربحة للجانبني« اليت تقلل من  	
كسيد الكربون، وعند  كسيد الكربون وغري ثاين أ انبعاثات ثاين أ

الرضورة، تقييم املقايضات من تدابري التخفيف باستخدام منهجية 
تقييم قوية لضمان التخفيض العام يف تأثريات املناخ وجودة 

الهواء من الطريان )على سبيل املثال التغيريات يف مواصفات 
الوقود مثل املواد العطرية املنخفضة و/ أو الكربيت ومسارات 

الطريان »الخرضاء« واستخدام وقود الطائرات املستدام(.

لترسيع تطوير الحلول التكنولوجية وحلول إدارة الحركة الجوية  	
ونرشها، بالتعاون مع الرشكاء الرئيسيني، لتحسني األداء البييئ 

لألسطول األورويب والعاملي.



21 توصيات

تحفزي االبتكار التكنولوجي من خالل 
التعاون الدويل املستمر بشأن املعايري 

التنظيمية

لتقييم األثر البييئِّ الناجم عن قطاعات السوق الجديدة )مثل  	
ة، واملالحة يف املناطق الحرضيَّة، والطائرات األرسع  الطائرات املسريَّ

دة ورفيعة  من الصوت( ووضع معايري شهادات لحماية البيئة موحَّ
ل اندماجها يف نظام الطريان. املستوى وتسهِّ

كرث رصامة، استناًدا إىل أحدث البيانات، يف ما يختصُّ  	 لوضع قوانني أ
مة الطريان املدينِّ  بمعايري الشهادات البيئيَّة الحاليَّة الصادرة عن منظَّ

الدويلِّ، واليت تكون ممكنة تقنيًّا ومعقولة اقتصاديًّا ومفيدة بيئيًّا.

يز عمليَّات املطارات الخرضاء  تعز
والبنية التحتيَّة

إلبقاء خطط االنتقال القائمة على األداء )PBN( محدثة وتنفيذها  	
بالكامل بما يتماىش مع تواريخ تطبيق الئحة االتحاد األورويب 

1048/2018 بشأن متطلبات استخدام املجال الجوي 
وإجراءات التشغيل.

تقييم وتحسني الفوائد البيئية )الضوضاء واالنبعاثات( من تنفيذ  	
PBN عند إعداد خطط االنتقال.

لتحفزي وتمكني تطوير وتنفيذ البنية التحتية والعمليات الرضورية  	
للمطار األخرض )على سبيل املثال، معايري توريد وقود الطريان املستدام 

/ الهيدروجني / الكهرباء(.

لتعزيز خطط إجراءات ضوضاء املطار اليت تخفف اآلثار السلبية  	
لضوضاء الطائرات على صحة املواطنني من خالل االنتقال إىل 

مستويات ضوضاء الطائرات اليت أوصت بها منظمة الصحة العاملية 
للمنطقة األوروبية



ير البييئ األورويب للطريان 2022 التقر 22

تشجيع االستثمارات واإلجراءات 
يز  القائمة على السوق لتعز

استدامة الطريان

لضمان املصداقية البيئية ألرصدة الكربون الطوعية والقائمة  	
على االمتثال املستخدمة يف موازنة أو تقليل االنبعاثات داخل 

قطاع الطريان.

ملواصلة اإلدراج التدريجي للتكاليف الناجمة عن التأثريات البيئية  	
واملناخية للطريان ضمن أسعار السوق.

لتشجيع استخدام نظام تصنيف االتحاد األورويب لتحفزي االستثمار  	
املستدام يف قطاع الطريان.

€
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خطوط حرارة حركة املالحة
رة أدناه بغية  يَّة مساهمة حركة املالحة يف االحتباس الحراري9ِّ، تمَّ تصميم »خطوط حرارة« حركة املالحة املصوَّ دت كمِّ استناًدا إىل دراسة حديثة حدَّ

ط درجة حرارة  دة بطريقة برصيَّة بسيطة ُتحَفر يف ذاكرة الناس. وتتأثَّر خطوط الحرارة عادًة باالحتباس الحراريِّ، فيتغريَّ متوسِّ إيصال رسالة معقَّ
السطح بمرور الوقت على املستوى العامليِّ أو الوطين10ِّ. ويف املقابل، تمثِّل ألوان خطوط الحرارة أدناه النسبة املئويَّة النموذجيَّة النبعاثات الطائرات 

ة بني سنيَت 1980 )%1.9 على اليسار( و  مقارنة باالحتباس الحراريِّ باإلجمال )ارتفاع الحرارة انطالًقا من مرحلة ما قبل الصناعة( للفرتة املمتدَّ
2021 )%3.7 على اليمني(.
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