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 لطيران المدني في منطقة الشرق األوسطااالجتماع األول لمدراء 
  

)DGCA-MID/1( 
 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

 
 

  المسائل البيئية  : البند السابع
 

 تحدي النظام األوروبي لالتجار باالنبعاثات في ميدان الطيران
  

  )مقدمة من األردن(
 

  مراجع

وتوجيه المجلس  EC/2008/101توجيه البرلمان األوروبي رقم  -
  2008نوفمبر  19بتاريخ 

  A37 - 19يكاو لمنظمة إقرار الجمعية العامة  -
  )اتفاقية الطيران المدني الدولي( Doc. 7300 / 9يكاو إ منظمة وثيقة -
 )2- 2(بروتوآول آيوتو المادة  -

 
 مقدمة .1

 
الشرق األوسط ضئيلة في انبعاثات غازات الدفيئة، والتزامه قوي إن مساهمة قطاع الطيران في  1.1

 .بزيادة الوعي العالمي بتأثير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون على الغالف الجوي لألرض
  

وقد يتذآر االجتماع بأن المجلس التنفيذي لوزراء البيئة العرب يرفض أي تدابير من جانب واحد  1.2
لتقليل انبعاثات النقل الجوي أو االتجار في االنبعاثات في قطاع النقل الجوي، لمنع الشرآات 
العربية العاملة في هذا القطاع من أي تشويه لالقتصادات الوطنية العربية وفرص التنمية 

أضف إلى ذلك الترآيز على المسؤولية المشترآة ولكن المتباينة في حالة تبني أي . المستدامة
 . نظام دولي بشأن انبعاثات النقل الجوي أو االتجار في االنبعاثات في قطاع النقل الجوي

 
ن تغير إن بروتوآول آيوتو الذي جاء نتيجة للجهود المكثفة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأ 1.3

يعتبر أشمل اتفاق على اإلطالق تم اعتماده بشأن البيئة والتنمية "“ UNFCCC”المناخ 
 ."المستدامة

 
للدورة السابعة والثالثين لجمعيتها  A37 - 19يكاو القرار المؤقت رقم منظمة إوقد أصدرت  1.4

 - ة بحماية البيئة المستمرة المتعلقمنظمة إيكاو بيان موحد لسياسات وممارسات "العامة، بعنوان 
  ."تغير المناخ
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 النقاش .2
 
بشأن البيئة يجعل منها أولى وآاالت األمم المتحدة التي تقود قطاعها نحو  منظمة إيكاو إن قرار 2.1

وقد اعتمد القرار مع إبداء . التوصل إلى اتفاق متسق عالميًا لمعالجة انبعاثات ثاني أآسيد الكربون
دولة لتحفظات ودعوتها مجلس منظمو إيكاو إلى مواصلة عمله بشأن جوانب  63ما يقارب 

العراق والجماهيرية العربية الليبية (، وهناك بين تلك الدول ست دول عربية محددة من االتفاق
 .)والسعودية واإلمارات العربية المتحدة

  
آما يتسم . واتفاقيات آانكون باالجتزاء وعدم االآتمال لمنظمة إيكاويتسم قرار الجمعية العامة  2.2

يكاو بالهشاشة، فهناك اشتراطات في اللغة المستخدمة في عدد من البنود، وآذلك منظمة إقرار 
دولة أخرى، ألسباب مختلفة، على  19دولة أوروبية و 44في هيئة التحفظات التي وضعتها 

ومع ). مما يعني أن هذه الدول غير ملزمة بهذه الفقرات(واحدة أو أآثر من الفقرات الرئيسية 
 . ون ومونتريال توفر اللبنات األساسية لتحقيق التقدمذلك فإن نتائج آانك

 
إن قرار االتحاد األوروبي بشمل قطاع الطيران في نظام االتجار بانبعاثات ثاني أآسيد الكربون  2.3

يمثل فرض سيطرة على شرآات الطيران من  2012الخاص باالتحاد األوربي اعتبارًا من عام 
 . انها في العالم وهو لذلك ممارسة غير مرغوب بهاخارج االتحاد األوروبي أنا آان مك

 
إن األردن من موقعها آدولة متعاقدة ودولة شرق أوسطية ودولة عربية تقترح على اجتماع  2.4

المدراء العامين للشرق األوسط بعض األفكار بغرض التوصل إلى موقف موحد تجاه نظام 
مفاوضات إقليمية عالية المستوى تستند إلى  االتجار باالنبعاثات المذآور أعاله عن طريق إجراء

 :الحقائق التالية
  

 مشروعية نظام االتجار باالنبعاثات في االتحاد األوروبي .1
  

لقد تعرض إدراج شرآات الطيران غير األوروبية ضمن نظام االتجار باالنبعاثات الخاص 
باالتحاد األوروبي إلى معارضة شديدة من قبل مجموعات شرآات الطيران الدولية 
والحكومات األجنبية، السيما حكومة الواليات المتحدة التي ترى أن نظام االتجار األوروبي 

وعالوة على ذلك، فإن النظام األوروبي . من اتفاقية شيكاغو 25، 15، 12، 1ينتهك المواد 
. لالتجار باالنبعاثات في ميدان الطيران غير مدمج في القوانين الوطنية للدول األعضاء

وباإلضافة إلى ذلك، ليس هناك دولة أوربية واحدة أدرجت توجيه االتحاد األوروبي ضمن 
تنفيذ ذلك، يتوقع لبعض شرآات الطيران أو  وعندما سيتم. قانونها المحلي حتى اآلن

 . الحكومات غير األوروبية أن تتخذ إجراءات قانونية ضد هذه القوانين
  

 . بدائل لتخفيض انبعاثات ثاني أآسيد الكربون .2
  

وذلك يمكن أن يلقى . تعد آفاءة استهالك الوقود من المحرآات الرئيسية لتخفيض االنبعاثات
ولكن ). عادة ايرباص أو بوينغ(آات األصلية المصنعة للمعدات أساسًا على عاتق الشر

استراتيجيات شرآات الطيران األخرى للحد من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون تشمل زيادة 
عامل الحمولة وبالتالي التقليل من استهالك الوقود لكل راآب، وتشغيل شبكات مسارات أآثر 

 . رة الحرآة الجويةآفاءة، والضغط من أجل تحسين أنظمة إدا
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 إجراءات الضغط .3
  

رغم أن معظم إجراءات الضغط التي قام بها أصحاب الشأن في قطاع الطيران خالل 
السنوات األخيرة آانت موجهة ضد إدراج قطاع الطيران ضمن نظام االتجار باالنبعاثات في 

نظام االتجار باالنبعاثات االتحاد األوروبي، فنحن نعتقد حقًا أن الوقت اآلن قد حان العتبار 
 :آفرصة وترآيز الضغط على

  
الدفع بالنظر في عبء ازدحام المطارات األوروبية باعتبار أن آثيرُا من وفورات  -

الوقود وبالتالي وفورات انبعاث ثاني أآسيد الكربون يمكن أن تأتي أيضًا من تحسين 
فاإلدارة . على األرض اإلجراءات التشغيلية للطائرات المحلقة في الجو أو الرابضة

األمثل للحرآة األرضية يمكن أن تؤدي إلى الحد من وقت السير على المدرج 
ويمكن للمطارات توفير . وبالتالي تقليل انبعاثات أآسيد الكربون المرتبطة بذلك

تحسينات في البنية التحتية األرضية ذات الصلة لمعالجة أزمة قدرة المطار وتجنب 
 .رضيةاختناقات الحرآة األ

 
الدفع بالنظر في تأثير التجزؤ الذي يسم المجال الجوي األوروبي ويضع عبئًا آبيرًا  -

 . على الرآاب والبيئة وشرآات الطيران
 

مطالبة األوروبيين باإلسراع في تنفيذ مشروع سماء أوروبية واحدة وهي مبادرة  -
إلصالح إدارة الحرآة الجوية  1999طموحة أطلقتها المفوضية األوروبية في 

فهي تقدم نهجًا تشريعيًا لتلبية القدرة المستقبلية واحتياجات السالمة على . األوروبية
 . محليالمستوى األوروبي ال على المستوى ال

 
مليون طن من  12يدعي اتحاد النقل الجوي الدولي أن هذا البرنامج يمكن أن يوفر  -

مليون دقيقة  21ثاني أآسيد الكربون ويخفض بشكل آبير التأخير الذي وصل إلى 
 . بناء على ذلك لدينا هامش للتفاوض مع المفوضية األوروبية. في العام الماضي

 
لحصرية من إجراءات الضغط آوسيلة لتخفيف العبء يمكن اعتبار هذه القائمة غير ا -

اإلجمالي للنظام األوروبي لالتجار باالنبعاثات في ميدان الطيران عن طريق دفع 
المفوضية األوروبية إلى دعم صناعة الطيران من أجل تبني نموذج أعمال بمستوى 

 .آربون أقل
   

 تشجيع استخدام الوقود الحيوي في قطاع الطيران .4
  

بموجب تشريعات االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات، يصنف استخدام الوقود الحيوي 
وعلى هذا النحو يكون هناك عالقة مباشرة بين . بالمرتبة صفر من حيث انبعاثات الكربون

وبعد الرحالت . مستقبل هذه األنواع من الوقود واالتجار باالنبعاثات في االتحاد األوروبي
ولية، من الضروري تصديق الوقود الحيوي على أنه آمن ومالئم لالستخدام التجريبية األ

وتعمل صناعة الطيران بشكل وثيق مع هيئات تصديق الوقود مثل الجمعية . التجاري
وآان الهدف األولي المصادقة على عدة أنواع الوقود الحيوي . األمريكية لالختبار والتصنيع

ولكن أحدث المعلومات تفيد  2013يران بحلول عام بوصفها آمنة لالستخدام في قطاع الط
  . 2011قبل عام  A1من الوقود الحيوي مع وقود  50/50بأن من الممكن تصديق مزيج 

 
هناك ثالث مراحل لعملية التصديق وهي برنامج اختبار والمراجعة الداخلية من قبل مصنعي 

  . المعدات األصلية وإقرار هيئة المواصفات للمواصفات الصحيحة للوقود
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. وقد تم بالفعل إجراء الرحالت التجريبية من قبل شرآات الطيران وشرآتي ايرباص وبوينغ
 .  وتجري هذه االختبارات والتحليالت بالتوازي

  
 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3

 
 :االجتماع مدعو إلى 3.1

  
 .مالحظة المعلومات المقدمة  - أ
  . دعم هذه المبادرة من خالل إنشاء مجموعة تفاوض إقليمية عالية المستوى  - ب

 
  
 

 -أنتهى-
   


