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 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  )2011مارس  24- 22أبوظبي (
 
 

  ألبيئة: 7البند رقم

 موقف المملكة العربية السعودية من موضوع البيئة
 في مجال الطيران المدني

 

  )المملكة العربية السعوديةمن مقدمة  ورقة(

 
 

 الموجز
 

المدني الدولي يستلزم ال شك في أن التعامل مع انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة من الطيران 
نهجًا عالميًا ينفذ من خالل اإليكاو، خاصة في فترة ما بعد انتهاء بروتوآول آيوتو في سنة 

يحملها أعباًء ، ولكن ال ينبغي لهذا النهج العالمي أن يتجاهل مصالح الدول النامية، أو أن 2012
وبما أن تلك الدول النامية ليست هي المسئولة تاريخيًا . مالية أو اقتصادية ال طاقة لهذه الدول بها

حيث يقع الجزء األآبر من المسؤولية على الدول الصناعية  –بالدرجة األولي عن تغير المناخ 
ة وإن آانت متباينة فينبغي ألي نهج عالمي أن يراعي مبدأ المسئولية المشترآ –المتقدمة 

.وقدرات الدول وإمكاناتها، آما ينبغي أن يكون توافقيًا، ومنصفًا وغير تمييزي

.5بّين في الفقرة إلجراء المطلوب من هذا االجتماع ما  
 

  :مقدمةال .1

حرصت المملكة العربية السعودية دومًا على عالج مسألة أثر الطيران على تغير  1- 1

ي المؤتمرات واالجتماعات الدولية واإلقليمية في هذا الصدد وآان من المناخ، فقد شارآت بفعالية ف

تحت رعاية مجلس  (GIACC) بينها اجتماعات الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ 

اإليكاو، وهي االجتماعات التي مهدت نتائجها الطريق أمام المؤتمر رفيع المستوى بشأن البيئة، الذي 

وقد وضع هذا المؤتمر حجر . م، في اإليكاو في مونتريال2009أآتوبر  9إلى  7ن عقد خالل الفترة م

األساس لموقف اإليكاو في مؤتمر األطراف الخامس عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

وتسعى المملكة دومًا في آل تلك المحافل إلى ضمان . المناخ، المنعقد في آوبنهاجن، بالدنمرك
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بين نمو الحرآة الجوية وأثر الطيران على تغير المناخ وخاصة ما يصب في مصلحة البلدان  التوازن

  .النامية وتطور النقل الجوي فيها

  التفاصيل .2

يجب في البداية أن نؤآد على أن اإللزام بخفض االنبعاثات الصادرة من الطيران المدني  2.1

والتي تضع هذا االلتزام بشكل محدد على من بروتوآول آيوتو،  2- 2الدولي، ينبع أساسًا من المادة 

ولذلك، يتعين على أي أهداف يتم االتفاق عليها أن . عاتق الدول الصناعية، وليس البلدان النامية

 .تحترم هذه الحقيقة، والتي تبرز بشكل أآبر في مبدأ المسؤوليات المشترآة وإن آانت متباينة

فريق المعني بالطيران الدولي وتغير وخضع هذا األمر لدراسة متأنية في اجتماعات ال 2.2

ولم تتبع . وفي تقرير االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران وتغير المناخ (GIACC)المناخ 

هذه الحدود، بل ) 19-37(المداوالت والنتائج التي أدت إلى قرار الجمعية العمومية لإليكاو رقم 

 .عكسية على البلدان الناميةتضمنت بعض األهداف التي ال يمكن أن تتحقق بدون آثار 

م بالمقارنة مع مستوى عام 2020إن الوصول إلى التعادل الكربوني بحلول عام  2.3

م، بدون تحديد المسئوليات النابعة من المساهمات التاريخية في تغير المناخ، قد يقضي بإلزام 2005

حوالي ضعف النمو الذي  الدول النامية بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن النقل الجوي بنسبة تصل إلى

ومن المستحيل تحقيق هذا األمر من خالل تحسين التشغيل . تشهده صناعة النقل الجوي في هذه الدول

. أو التطور التكنولوجي في الطائرات أو مراقبة الحرآة الجوية وحدها بدون إضافة أعباء اقتصادية

خالل نظام التدابير القائمة على آليات وهذا بال شك سيلزم الدول النامية بشراء وحدات آربونية من 

  . السوق، وما ينجم عن ذلك من أعباء اقتصادية

ومن المتوقع أن يصب هذا اإلجراء في مصلحة الدول الصناعية بقدر أآبر، ذلك أن  2.4

صناعة النقل الجوي فيها وصلت إلى حد التوازن ولم يعد يتعين عليها تحمل أعباء أي نمو يذآر، 

الوصول إلى الهدف من خالل أساطيلها الحديثة بالمقارنة مع الدول النامية ذات وسوف يسهل عليها 

عالوة على ذلك، فإن التجارة بالوحدات الكربونية ستكون غالبا في صالح . أساطيل الطائرات القديمة

الدول المتقدمة حيث أنها هي التي سوف تملك وحدات آربونية تعرض للمتاجرة بسبب حداثة أساطيلها، 

  . ا أن دخل هذه التجارة سوف يصب في تطوير وتحسين الصناعة لديها على حساب الدول الناميةآم

عالوة على ذلك، فإن تخفيض االنبعاثات الكربونية الناجمة عن الطيران المدني الدولي  2.5

بهذا القدر يكاد يستحيل على الدول النامية تحقيقه دون اللجوء إلى استخدام الوقود البديل، وهو ما 

ول سيحول الدول النامية إلى دول مستوردة لهذا النوع من الوقود، األمر الذي قد يفيد بعض الد

الصناعية التي لديها الموارد المالية والعلمية لتطوير الوقود، في ظل احتمال صدور اإللزام القانوني 

الذي سيعطي الجدوى االقتصادية لالستثمار في هذا المجال، وسيشكل االعتماد على الوقود البديل بال 

 .شك عبئًا اقتصاديا على الدول النامية ونمو النقل الجوي فيها
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ف المملكة العربية السعوديةموق - 3  

نود أن نؤآد من جديد على موقف المملكة العربية السعودية تجاه مسألة البيئة، حيث  3.1

نرى ضرورة معالجة مسألة تأثير الطيران الدولي على تغير المناخ على المستوى الدولي ومن خالل 

دم تحميلها أعباء إضافية عن اإليكاو، ولكن ينبغي أن يتم ذلك مع مراعاة مصالح الدول النامية، وع

آما ينبغي عدم . معالجة أمور، هي غير مسؤولة عنها تاريخيًا بنفس قدر الدول الصناعية المتقدمة

التشجيع على اتخاذ إجراءات فردية من جانب دول أو أقاليم يتعدى تأثيرها ليمس مصالح دول أخرى، 

بدأ المسؤولية المشترآة وإن آانت متباينة بدون االتفاق المتبادل بينها، مع ضرورة التأآيد على م

وقدرات الدول وإمكاناتها وعلى عدم التمييز ضد صناعة الطيران المدني، مقارنة بوسائل النقل 

  .األخرى

وتؤيد المملكة العربية السعودية أيضا تقديم المساعدات للدول النامية في مجال بناء  3.2

ثار البيئية لتنفيذ الجهود التعاونية التي  تبذلها اإليكاو القدرات ونقل التقنية وإجراءات التكيف مع اآل

  .والدول بشكل جماعي

وتحقيقًا ألهداف المملكة المذآورة أعاله، فقد أبدت المملكة العربية السعودية تحفظاتها  3.3

الصادر عن الدورة  19-37من قرار الجمعية العمومية رقم  16، و15، و14، 12، و6على الفقرات 

 .م2010أآتوبر  –عقدت في سبتمبر  ، التي37رقم 

التوصيات - 4  
 
بغية تحقيق التقدم في هذا المجال، تتقدم المملكة العربية السعودية باالقتراحات التالية           4- 1

  :لعالج مسألة االنبعاثات الصادرة عن الطيران المدني

ألمانة العامة لمنظمة تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من الدول المشارآة في هذا المؤتمر ومن ا  .أ 

تتناول آل مسائل  وثيقة دوليةاإليكاو والمنظمات الممثلة لصناعة الطيران المدني للتوصل إلى 

 . انبعاثات وقود الطيران وسبل تقديم الدعم للدول النامية، ويمكن مناقشتها مع األطراف األخرى

لتجنب  التشغيلية والتقنيةالتوصل إلى بعض الحلول  بغيةمع جميع للتفاوض هذا الفريق دعوة   .ب 

فرض الرسوم والضرائب قدر المستطاع، أو لمنع زيادة االنبعاثات عن الحصص التي قد يتحتم 

تقليل أوقات انتظار الطائرات في األجواء وعلى األرض، والمطالبة بتحسين : االتفاق عليها، مثل

  .إجراءات إدارة الحرآة الجوية، وتقصير المسارات الجوية، وخالفه

دراسة أفكار مبتكرة عن مصادر تمويل لتغطية تكاليف إجراءات التكيف، ونقل قيام هذا الفريق ب  .ج 

التقنية وغير ذلك، بدون اللجوء إلى فرض رسوم أو ضرائب على  حمل أو استهالك وقود 

 .  الطائرات
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اجتماع  التأآيد من جديد على أن أهم سبل خفض االنبعاثات من الطيران الدولي هو ما توصل إليه  .د 

والمؤتمر  رفيع المستوى بشأن البيئة   GIACCالفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ 

(HLM-ENV)  من خالل التدابير التشغيلية بما يصل تحسين آفاءة استهالك الوقودوهو ،

لول بالطيران على األمد الطويل إلى مرحلة النمو بدون زيادة في انبعاثات ثاني أآسيد الكربون بح

 .ودعم اإليكاو في هذا المجال 2050سنة 

، تثقل آاهل الدول النامية بالمزيد من السعي إلى تجنب إدخال تغييرات على مواد اتفاقية شيكاغو  .ه 

 .األعباء المالية التي ال يحتملها اقتصادها

اإلجراء المطلوب - 5  
 

 :االجتماع مدعو إلى  5.1
 

    بية السعودية الوارد في هذه الورقةأن يحيط المؤتمر علمًا بموقف المملكة العر  - أ
  .يتبني التوصيات المقدمة من المملكة الواردة في ورقة العمل في هذا الصدد أن  - ب

 
 

 
-إنتهــــــــى  -  


