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 حماية البيئة :١٥ البند

تقرير مقدم من المجلس بشأن التدابير القائمة على آليات 
 السوق عن انبعاثات محركات الطائرات

 ملخص
تقدم هذه الوثيقة تقريرا عن عمل المجلس بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات 

 .وق للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران المدني أو تخفيضهاالس
 .٨ المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة االجراءيرد 
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 ١١/٦/١٩٩٧ المؤرخ AN 1/17.9-97/62كتاب المنظمة رقم 

 مقدمة -١

منظمـة بشـأن انبعاثـات      ، أعطت الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية توجيها لعمل ال         ٢٠٠١في عام    ١-١
يواصل دراسة البدائل المتاحة لوضع سياسة للحد مـن      "وطلبت الى المجلس، ضمن أمور أخرى، أن        .  محركات الطائرات 

اآلثار البيئية النبعاثات محركات الطائرات أو تخفيضها ووضع اقتراحات واقعية وتقديم المشورة بأسرع ما يمكن لمـؤتمر                 
المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ والتركيز بصورة خاصة على استخدام الحلول الفنية مـع              األطراف في اتفاقية األمم     

" مواصلة ايالء االعتبار للتدابير القائمة على آليات السوق ومع مراعاة اآلثار المحتملة على البلدان النامية والبلدان المتقدمة                
 )). ب٣ة ، الفقر)ح(، المرفق A33-7قرار الجمعية العمومية (
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ان التدابير القائمة على آليات السوق هي أدوات سياسية وضعت لتحقيق أهداف بيئية بتكلفة أقـل وبأسـلوب                   ٢-١
وكانت االيكاو تدرس ثالثة من هذه التدابير القائمة على آليات السـوق وهـي        .  أكثر مرونة من التدابير التنظيمية التقليدية     

ويوجد كل من هذه التدابير في مرحلـة مختلفـة مـن    .  النبعاثات ومبادلة االنبعاثاتالتدابير الطوعية والجبايات المتعلقة با    
وفيما يخص هذا الموضوع، قدمت الجمعية    .  الدراسة من جانب المنظمة، مثل الدرجة التي توجد بها ارشادات لدى االيكاو           

التـدابير  ) ط(، المرفـق    A33-7عمومية  العمومية عددا من الطلبات المفصلة بصورة أكبر الى المجلس في قرار الجمعية ال            
أن يواصل وضـع  "فقد طلبت الجمعية العمومية الى المجلس .  القائمة على آليات السوق بشأن انبعاثات محركات الطائرات      

ارشادات للدول بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق تهدف الى تخفـيض األثـر البيئـي النبعاثـات محركـات               
تقيـيم تكـاليف ومنـافع      "، و )١الفقرة  " (الحد منه وال سيما فيما يتعلق بتخفيف أثر الطيران على تغير المناخ           الطائرات أو   

 ).٢الفقرة " (التدابير المختلفة بهدف معالجة انبعاثات محركات الطائرات بأكثر طريقة اقتصادية

لسوق وتلخص التقدم المحرز منذ الدورة      تقدم هذه الوثيقة معلومات ترتبط بالتدابير الثالثة القائمة على آليات ا           ٣-١
الثالثة والثالثين للجمعية العمومية بشأن كل من التدابير وتقدم خطوطا عامة عن اقتراح المجلس لكيفية تنفيـذ العمـل فـي          

 .٢٠٠٧ – ٢٠٠٥الفترة الثالثية 

المعلومــات المرتبطــة بالتــدابير  -٢
 الثالثة القائمة على آليات السوق

.   التابعة للمجلس بجزء كبير من العمل بشأن هذا الموضوع     الطيرانة في مجال    ـالبيئت لجنة حماية    ـاضطلع ١-٢
 ١٧٢ وأقر المجلس توصياتها بشأن هذا الموضوع أثناء دورته رقم          ٢٠٠٤وعقدت هذه اللجنة اجتماعها السادس في فبراير        

 .٢٠٠٤ مايوفي 

ت محركات الطـائرات، ركـز هـذا العمـل     بينما يوجد أثر محتمل على المستويين المحلي والعالمي النبعاثا     ٢-٢
.  الخاص بالتدابير القائمة على آليات السوق على األثر العالمي بما يتوافق مع التركيز الوارد في قرار الجمعيـة العموميـة              

كما افترض أن التدابير القائمة على آليات السوق سوف تستهدف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بينما تترك احتمـال مـد                    
 .اق هذا العمل الى انبعاثات غازات دفيئة أخرى من الطيران مفتوحانط

يطلب بروتوكول كيوتو الخاص باتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ مـن الـدول المتقدمـة                  ٣-٢
كما يـرد    )٢-٢المادة  ( وذلك بالعمل من خالل االيكاو       "عوادم الطائرات "مواصلة الحد من أو تخفيض غازات الدفيئة من         

وبما أنه من المعلوم بالفعل أن بعـض        ).  ح(، المرفق   A33-7شرح ذلك في الفقرات التمهيدية في قرار الجمعية العمومية          
الدول لم تكن تنوي التصديق على بروتوكول كيوتو، فان الفقرات الفاعلة في القرار والخاصة بالعمل المسـتقبلي لاليكـاو                   

وليس بروتوكـول   " عملية اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ       "ت تشير الى    بشأن انبعاثات محركات الطائرا   
 بما في ذلك مسألة عدم دخوله حيز النفاذ حتى          –وعلى الرغم من ذلك، فان التطورات المتعلقة ببروتوكول كيوتو          .  كيوتو

على بعض الدول في نهجها في العمل تجـاه التـدابير    قد أثرت بصورة مفهومة      –اآلن ومسألة اذا ما كان سيتم ذلك أم ال          
 .القائمة على آليات السوق ونتيجة لذلك كان التقدم المحرز بشأن هذا الموضوع أبطأ من المتوقع

، حاول العمل بشأن التدابير القائمة على آليات السوق        A33-7لقرار الجمعية العمومية    ) ط(وكما يطلب المرفق     ٤-٢
وفي هذا الصدد، أشارت الدول النامية الى حقيقـة         .  ر المحتملة بالنسبة للدول النامية والدول المتقدمة      أن يولي االعتبار لآلثا   

أن المبادئ المترسخة في اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ هي أن البلدان الصناعية مطلوب منها أن تأخذ                   
ثار ذلك سؤاال عن كيفية اعطاء معاملة خاصة للبلدان النامية بشـكل مـا فـي                وقد أ .  زمام المبادرة في معالجة االنبعاثات    
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أو الطرق الجوية مـن والـى   /تصميم التدابير القائمة على آليات السوق، مثل عن طريق اعفاء شركات طيران هذه الدول و    
 وطلـب المجلـس   الطيرانال وظلت هذه المسألة بدون حل الى حد كبير على مستوى لجنة حماية البيئة في مج.  تلك الدول 

 .  الى اللجنة اعطاء أولوية عالية لمثل هذه المسائل في عملها بشأن مبادلة االنبعاثات والرسوم المتعلقة باالنبعاثات

 التدابير الطوعية -٣

اذ اجراءات قصيرة األجل للحد مـن       ـ على اتخ  ٢٠٠١ة قد شجعت الدول في عام       ـت الجمعية العمومي  ـكان ١-٣
ا من خالل التدابير الطوعية وحثت المجلس على تسهيل هذه االجراءات عـن طريـق          ـ الدولي أو خفضه   انبعاثات الطيران 

مـن قـرار الجمعيـة      ) ط(من المرفق   )  أ ٢ الفقرة(ي  ـاق طوع ـذا الموضوع بما في ذلك نموذج اتف      ـوضع ارشادات له  
 ).A33-7العمومية 

 مذكرة تفاهم تسـتطيع الـدول   –  نموذج اتفاق     الطيرانومنذ ذلك الحين وضعت لجنة حماية البيئة في مجال           ٢-٣
واألطراف المعنية األخرى استخدامه ومعه االرشادات المصاحبة له حول التدابير الطوعية للحد من انبعاثات ثاني أوكسـيد                 

لـى  وأقر المجلس توصية االجتماع السادس للجنة بأن توضع هذه المواد على الموقع العام لاليكـاو ع  .  الكربون أو خفضها  
 .شبكة االنترنت لتعميمه على الدول والمنظمات المهتمة باألمر

 .وسوف تراقب لجنة حماية البيئة تنفيذ االتفاقات الطوعية كجزء من عملها المستقبلي ٣-٣

 مبادلة االنبعاثات -٤

.   تأسيس نظام مفتوح لمبادلة االنبعاثات لغرض الطيـران الـدولي  ٢٠٠١ي عام ـدت الجمعية العمومية ف   ـأي ١-٤
ذا النظام المفتوح لمبادلة االنبعاثـات      ـد طلبت من المجلس أن يعد على سبيل األولوية ارشادات خاصة لمثل ه            ـت ق ـوكان

ي والقانوني لمشاركة قطاع الطيران في مثل هذا النظام بحيث يشمل بعض       ـللطيران الدولي مع التركيز على األساس الهيكل      
ة المرونة الى أقصى درجة ممكنة تتفق مع األعمـال  ـ واالمتثال مع اتاحدـالعناصر األساسية منها عمليات االبالغ والرص  

من قرار الجمعيـة  ) ط(من المرفق  ) ج ٢الفقرة  (أن تغير المناخ    ـدة االطارية بش  ـة األمم المتح  ـة في سياق اتفاقي   ـالجاري
 .)A33-7العمومية 

وفي اطار عمليـة اتفاقيـة   .  بعاثات كان هناك بعض التطورات البارزة في مجال مبادلة االن ٢٠٠١ومنذ عام    ٢-٤
األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ، اتفقت الدول على بعض التفاصيل الفنية لمخططات مبادلة االنبعاثات مـن حيـث               

.  وفي الوقت ذاته، أعلنت بعض الدول والهيئات االقليمية خططا الصدار مخططات مبادلة االنبعاثات            .  تعلقها بغازات الدفيئة  
 .وفي الوقت الحالي ال يشمل أي من هذه المخططات انبعاثات من الطيران الدولي

ادراكا لمدى تعقيد الطلب الذي قدمته الجمعية العمومية في هذه الظروف المتغيرة، أدرجت لجنة حماية البيئـة     ٣-٤
.   عن تأثيراتهـا المحتملـة     المساعدة من بعض االستشاريين الستكشاف عدد من الخيارات المتخلفة لمبادلة االنبعاثات فضال           

ومن المتوقع أن يوفر تقرير االستشاريين بعد استكماله مصدرا قيما للمعلومات بشأن مفهوم مبادلة االنبعاثـات فـي قطـاع        
 .الطيران للمساعدة على وضع ارشادات للدول ومجتمع الطيران حول هذا الموضوع

 في ثالثة سـبل محتملـة       الطيران البيئة في مجال     وفي ضوء هذا العمل، نظر االجتماع السادس للجنة حماية         ٤-٤
.   بأن تركز األعمال الجديدة على نهجـين       – ووافق المجلس على توصيته      –وأوصى  .  لتنفيذ نظام مفتوح لمبادلة االنبعاثات    

ـ                  ي التـي   في اطار النهج األول، تدعم االيكاو تأسيس نظام مبادلة طوعي تكون الدول والمنظمات الدولية المهتمة باألمر ه
أما النهج الثاني فهو يقضي بأن توفرااليكاو االرشادات لكي تسـتخدمها الـدول حسـبما يكـون مالئمـا الدراج                 .  تقترحه
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االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي في برامج تلك الدول بمبادلة االنبعاثات بحيث تكون متماشية مع األعمال التي تتم في                  
 .شأن تغير المناخاطار اتفاقية األمم المتحدة ب

 الرسوم المتعلقة باالنبعاثات -٥

 بيانا مؤقتا بالسياسة العامة حول الرسوم والضرائب المتعلقـة باالنبعاثـات            ٩/١٢/١٩٩٦اعتمد المجلس في     ١-٥
وذلك في شكل قرار الحظ فيه المجلس اآلراء المختلفة للدول بشأن هذا الموضوع وأوصى فيه المجلس بشدة أن تكون أيـة                     

هذا النوع في شكل رسوم وليس ضرائب وأن تستخدم األموال المحصلة في المقام األول لتخفيف التأثير البيئـي                 جبايات من   
، A33-7وأوضح قـرار الجمعيـة العموميـة    ).  AN 1/17.9-97/62  رقمكتاب المنظمة(ات الطائرات ـات محركـالنبعاث

ل هذه الرسوم ينبغي أن تستند الى تكـاليف تخفـيض        ، ارشادات المجلس بصورة أكبر عن طريق القول بأن مث         )ط(المرفق  
األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بالقدر الذي يمكن عنده لهذه التكاليف أن تحدد بصـورة مالئمـة وأن تخصـص                    

، أقرت الجمعية العمومية باستمرار سريان هذا القرار وحثت المجلس على اجـراء             ٢٠٠١وفي عام   .  مباشرة للنقل الجوي  
 ).A33-7من قرار الجمعية العمومية ) ط(من المرفق )  ب٢ الفقرة(لمزيد من الدراسات ومواصلة اعداد االرشادات ا

 اطارا يتضـمن    الطيرانواستجابة لهذا الطلب من الجمعية العمومية، استعرضت لجنة حماية البيئة في مجال              ٢-٥
ا نفذت بعض الدول الرسوم المتعلقة بانبعاثات ثاني أوكسـيد      المزيد من االرشادات لمعالجة المسائل التي يمكن أن تثار اذا م          

غير أن االجتماع السادس للجنة لم يستطع التوصل الى توافق في اآلراء بشأن استخدام هذه االرشـادات بسـبب                   .  الكربون
د من الدراسات عـن     وكان االستنتاج الذي تم التوصل اليه هو أنه بينما يظل النطاق الجراء مزي            .  عدد من المسائل المعلقة   

النقاط المثارة مفتوحا، فان من المشكوك فيه أن تستطيع اللجنة حل المشكالت بسـبب اآلراء المختلفـة بصـدد الجوانـب                     
 .  األساسية بدون مزيد من االرشادات من المجلس

ولوحظ فيما يتعلق باالرشادات التي أصدرها في عام .  نظر المجلس في هذا الموضوع منذ ذلك الحين ٣-٥
، أن بعض الدول رأت من المستصوب فرض رسوم على االنبعاثات وبينت أنها ستعمل بها، في حين لم تتجه نية ١٩٩٦

ومازال هذا التباين قائما حتى وان .  ١٩٩٦ان في ارشادات عام ن الموقفان المتباينوقد روعي هذا.  دول أخرى الى ذلك
هذا فضال عن أن بعض التطورات أثرت في مواقف .   الموضوع قد شهدت تفاهما أفضل حول هذاةكانت الفترة المنقضي

 .وقد عقدت البلدان الصناعية على وجه الخصوص التزامات جديدة بشأن غازات الدفيئة.  بعض الدول
التي ال : (هناك عدد من المسائل المعلقة تحتاج الى الحل الحراز المزيد من التقدم وهي تشمل المسائل التالية ٤-٥

 ):بالضرورة عن ترتيب أهميتهايعبر ترتيبها 

ان قيام بعض الدول بفرض الرسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد يؤثر تأثيرا مناوئا على دول  )أ 
وهناك مخاوف .  أخرى، ألن مكاسب النقل الجوي قد تنخفض، وقد تزداد التكاليف على شركات طيرانها

 ). أعاله٤-٢يضا الفقرة انظر أ(خاصة من هذا التأثير على البلدان النامية 
لما كان تبرير فرض الرسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يقصد منه حل مشكلة بيئية عالمية، فان  )ب 

وهذا أمر يختلف .  التساؤل سوف يثار حول كيفية استخدام كل دولة لألموال المحصلة على هذا النحو
ألن هذه ) ثل الضوضاء أو نوعية الهواء المحليم(عن الرسوم البيئية التي يقصد منها حل مشاكل محلية 
 .الرسوم تستخدم بطريقة أوضح وقابلة للتقييم بسهولة

ا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وسياسات االيكاو الراهنة ـة بين الرسوم الممكن فرضهـان العالق )ج 
ثير تساؤالت لم تجد ت) Doc 9082، سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية (

منها مثال أن المبدأ األساسي لسياسات االيكاو في فرض الرسوم هو حساب الرسم .  ةـبعد ردودا حاسم
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على أساس تكلفة تقديم التجهيزات أو الخدمات، أو تكلفة اجراءات التخفيف من حدة األثر المناوئ، ولذلك 
هل هي مثال تكاليف الضرر (يحسب عليها الرسم فان اآلراء تتفاوت بشأن نوع التكاليف التي ينبغي أن 

 ).الفعلي، أم هي تكاليف التخفيف من حدة األثر البيئي أو تكاليف منع حدوثها

بالنظر الى أن غازات الدفيئة ظاهرة عالمية، فمن الصعب أن تفي رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  )د 
ة الى تكاليف التخفيف من األثر البيئي النبعاثات بالمعايير التي تقضي بأن تكون رسوم االنبعاثات منسوب

انظر الفقرة " (الى المدى الذي يعزى مباشرة وعلى النحو السليم الى النقل الجوي"ركات الطائرات ـمح
 .) أعاله١-٥

 أعاله، شددت الجمعية العمومية على أهمية معالجة مسألة انبعاثات ٢-١تأكيدا لما ورد في الفقرة  )ه
ومازالت الدراسات التي جرت حتى اآلن عن تكاليف ومنافع .  ئرات بأكثر الطرق اقتصادامحركات الطا

فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عرضة لتفسيرات مختلفة، وتثير شكوكا في مدى فعاليتها 
 .االقتصادية

ماية البيئة لمعالجة تتضارب اآلراء حول مدى كفاية تفاصيل االرشادات الجديدة التي وضعتها لجنة ح )و
 .مختلف المشاكل التي تواجه الدول

ان المجلس يدرك أن حل هذه المسائل المعقدة يشكل مهمة عسيرة، والحظ أن لجنة حماية البيئة قد حددت  ٥-٥
واستنتج المجلس أن األمر .  وتحتاج الى مزيد من الدراسة.  آلراء لم تنضج بعدبعض النهج الجديدة الممكنة، ولكن هذه ا

يقتضي مزيدا من الدراسات وال يمكن البت في الوقت الراهن بأنواعها، وذلك الى حين نظر الجمعية العمومية في هذا 
 ٢٠٠٤  ديسمبر– في نوفمبر  التي ستعقد١٧٣وقد طالب المجلس من األمين العام أن يعرض عليه في دورته .  الموضوع

 .وثيقة تبرز برنامجا للمزيد من التطوير والدراسة لهذا الموضوع والمسائل المتعلقة به

كسيد الكربون، يقترح المجلس على سوم المفروضة على انبعاثات ثاني أالربشأن ة عالقفي ضوء المسائل ال ٦-٥
 ورد هذا وقد.   من هذه الدراساتاا تجري االيكاو مزيدـه الرسوم ريثمن فرض هذـ تثنى الدول عة العمومية أنـالجمعي

 . أدناه٣-٦ و ٢-٦ في الفقرتين الدراسةالجانب بمزيد من 

 من  )ط(مشروع نص يحل محل المرفق       -٦
 A33-7قرار الجمعية العمومية 

بيان موحد بسياسات وممارسـات االيكـاو        – الحالي للجمعية العمومية     A33-7من المزمع استعراض القرار      ١-٦
ومع مراعاة هذه المهمة، تـم      .  وتحديثه بواسطة هذه الدورة من دورات الجمعية العمومية       لمستمرة في مجال حماية البيئة      ا

وتحديثه ويرد في مرفق هذه     التدابير القائمة على آليات السوق بشأن انبعاثات محركات الطائرات           –) ط(استعراض المرفق   
 ككل باالرتباط مـع الوثيقـة       A33-7سوف ينظر في قرار الجمعية العمومية       .  (وميةالوثيقة الحالية لتنظر فيه الجمعية العم     

A35-WP/77.( 

يود المجلس أن يلفت االنتباه الى التعديالت التالية المقترحة في ما يتعلق بالجبايات المتصلة باالنبعاثات، فـي                  ٢-٦
 ). أعاله٦-٥ الى ٣-٥انظر الفقرات من (ضوء نظره في هذا الموضوع 

 التي جرت لتقديم مزيد من االرشادات الـى الـدول     شاملةت ال قر بأن الدراسا  ت ةجديدديباجية   فقرة ادخال ) أ
 .حددت عددا كبيرا من المسائل العالقة والتي تثير آراء مختلفة
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تقديم جديد الى المجلس الجراء مزيد من الدراسات ووضع ارشادات اضافية، مع ايالء تركيز خاص الى               ) ب
 )).٥)  ب٢ فقرةال(دراسات سابقة تي حددتها المسائل العالقة ال

بند جديد يقر بأن ارشادات االيكاو الحالية غير كافية في الوقت الراهن لتنفيذ تطبيق الرسوم المفروضـة                  ) ج
 )).٣)  ب٢ الفقرة(على انبعاثات غازات الدفيئة 

، ) أعـاله  ٦-٥رة  انظر الفق (الكربون  اء الدول عن فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد          ـثنإمن أجل    ) د
 جبايات متصلة   طبيق لت انفراديث الدول على عدم اتخاذ اجراء       ـح، التي ت  ةـالحالي) ٣)  ب ٢ فقرةفان ال 

حث الدول  وعلى النحو المعدل، فست   .  ر صرامة باالنبعاثات ال تتوافق مع االرشادات الحالية، سيكون أكث       
)  ب ٢ فقـرة وأعيد ترقيمها لتصبح ال   (عاثات   جبايات متصلة باالنب   طبيق لت انفراديعلى عدم اتخاذ اجراء     

٤.(( 
بينما تلقى التعديالت المشار اليها أعاله تأييدا من أغلبية الممثلين لدى المجلس، فقد أعرب ممثلون عـن دول                   ٣-٦

 مزيد مـن الدراسـات مـن        نعة بأن اجراء  توهذه الدول غير مق   .  أوروبية عدة عن رأي األقلية فيما يخص هذا الموضوع        
 االبقاء  مفضلة . أعاله) و د )  ج ٢-٦فقرتين  يضا قبول التعديالت الواردة في ال     وال تستطيع أ  .  ح أن يحقق نتائج مفيدة    المرج

.  الذي يقدم نطاق االجراء الذي يتوافق مع ارشادات االيكاو الحاليـة، عنـد االقتضـاء   A33-7 على النص الحالي في القرار 
الى الوراء بالنسبة لاليكاو ومن الممكن أن تقوض مصـداقية          تقود  نية ستكون خطوة    ويعتبر الممثلون أن استبعاد هذه االمكا     

ي هذه الحاالت، أعربت هذه الدول عن تحفظات بشأن التعديالت المقترحة التـي تتعلـق         ـوف.  االيكاو في مجال االنبعاثات   
 فقـرة  وال ،٢ الجملة األولى من الفقرة   ( )ط(ات، وبشأن تعديالت مقترحة أخرى على المرفق        ـات المتصلة باالنبعاث  ـبالجباي

 )). ٢)  ج٢ فقرة وال،)٢)  أ٢

 1األثر المالي لالجراء المقترح -٧

 ما أن تتوافر الموارد في اطار ٥ و٤ و٣من المتوقع أن يبدأ تنفيذ األعمال المقترحة في الفقرات رقم  ١-٧
غير أنه من الصعب .  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ة للفترة الثالثية حماية البيئة، المذكور في مشروع الميزانية البرنامجي: ٦-٣البرنامج 

وأي ) ٤-٤انظر الفقرة (أن نحدد في الوقت الراهن مدى االسهام المطلوب من األمانة العامة في دراسات تجارة االنبعاثات 
وارد ، كما يتعذر تحديد الم)٥-٥انظر الفقرة ( ثاني أكسيد الكربون رى بخصوص فرض الرسوم على انبعاثاتأعمال أخ

 .االضافية التي قد نحتاج اليها

  المعروض على الجمعية العموميةاالجراء -٨

 :الجمعية العمومية مدعوة الى االحاطة علما بهذا التقرير والى القيام بما يلي ١-٨

قدم تعليقات ومشورة بشأن عمل المنظمة بخصوص تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق للحـد               تأن   )أ 
 . غازات الدفيئة من الطيران المدنيمن أو تخفيض انبعاثات

الحـالي فـي قـرار الجمعيـة     ) ط(روع النص في المرفق ليحل محـل المرفـق         ـرض مش ـستعتأن   )ب 
ارة في الفقـرتين  ـسيما المسائل المث  الوثيقة واله مع مراعاة المعلومات الواردة في هذ، A33-7العمومية

 . أعاله٣-٦ و ٢-٦

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

                                                        
وسوف تعتمد األموال المخصصة لهذا االجراء المقترح على الصيغة .   المالي المقدر لالجراء المقترحاألثرتقدم هذه المعلومات فقط لالشارة الى  ١

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥النهائية للميزانية البرنامجية للمنظمة التي توافق عليها الجمعية العمومية للفترة 
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 مرفق

 A33-7من قرار الجمعية العمومية ) ط(ح المرفق مسودة لتنقي

 التدابير القائمة على آليات السوق بشأن انبعاثات محركات الطائرات

بهذا القرار يضع السياق العام الذي تعتبر بمقتضاه بدائل السياسة، بما فيها التدابير القائمة على آليات ) ح( المرفق لما كان
 .  أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئةالسوق، وسيلة للحد أو التقليل من

 التدابير القائمة على آليات السوق هي أدوات سياسية وضعت لتحقيق أهداف بيئية بتكلفة أقل وبأسلوب أكثر ولما كانت
 . مرونة من التدابير التنظيمية التقليدية

جة الى قيام كل قطاع اقتصادي بدفع التكلفة  االدراك قد ازداد في السنوات الماضية من جانب الحكومات للحاولما كان
الكاملة للضرر البيئي الذي يتسبب فيه، ولما كان موضوع التدابير القائمة على آليات السوق لحماية البيئة، بما في ذلك فرض 

سيطرة على انبعاثات سياق ال الرسوم أو الضـرائب على النقل الجوي أو مبادلة االنبعاثات أو التدابير الطوعية، قد أثير مثال في
 .  غازات الدفيئة
ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية " ينص على أنه ) ١٩٩٢( من اعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ١٦ المبدأ رقم ولما كان

ول عن الى تشجيع استيعاب تكاليف البيئة داخليا، واستخدام األدوات االقتصادية، آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤ
التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث، مع ايالء المراعاة الواجبة للصالح العام، ودون االخالل بالتجارة واالستثمار 

 ". الدوليين
لمزايا  ولما كانت ا بروتوكول كيوتو يعامل انبعاثات الطيران الدولي وانبعاثات الطيران الداخلي بأسلوب مختلف،ولما كان

 يمكن تحقيقها من جراء المعاملة المتجانسة لفئتي االنبعاثات قد لوحظت، وكان هناك اقرار بأن بعض الدول أو مجموعات التي
 . بما فيها انبعاثات الطيران الداخلي القطاعات الداخلية بخفض انبعاثاتالدول بدأت تتخذ اجراءات من اآلن لوضع بدائل تسمح 

تصمم وتطبق  جباية الرسم"ين الرسم والضريبة، من حيث المفهوم، ومن حيث أن  سياسات االيكاو تميز بولما كانت
تكاليف تقديم التجهيزات والخدمات للطيران المدني، والضريبة هي جباية تصمم لزيادة االيرادات الوطنية أو ] لتعويض[خصيصا 

 ". أساس التكاليفالمحلية للحكومة وال تستخدم عموما بكاملها في الطيران المدني وال تحسب على 
سياسات االيكاو بشأن الضرائب في مجال النقل الجوي ( االيكاو قد أعدت ارشادات سياسية بشأن الضرائب ولـما كانت

، أوصت فيها ـ ضمن أمور أخرى ـ بتبادل االعفاء من كافة الضرائب المفروضة على الوقود المشحون )Doc 8632 ،الدولي
النقل الجوي الدولي، وهي السياسة المنفذة عمليا من خالل اتفاقات الخطوط الجوية الثنائية، على متن الطائرات ألغراض خطوط 

 .  ودعت أيضا الدول الى خفض الضرائب المتصلة ببيع أو استخدام النقل الجوي الدولي، الى أقصى حد ممكن أو الغائها
ما تتعلق برسوم المطارات والرسوم المماثلة، بما في  تتضمن أحكااتفاقية الطيران المدني الدولي من ١٥ المادة ولما كانت

سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات (ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت االيكاو قد أعدت ارشادات سياسية للدول بشأن الرسوم 
 . بما في ذلك ارشادات محددة بشأن الرسوم المتصلة بالضوضاء) Doc 9082 ،وخدمات المالحة الجوية

 بيان سياسة مؤقتا، في صورة قرار، بشأن الرسوم والضرائب المتصلة ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في انولما ك
باالنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن تكون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة ينبغي 

 . عاثات محركات الطائرات على البيئةأن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انب
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 ى ينبغي حساب هذه الرسوم على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما يتسنولما كان
 .  تحديد هذه التكاليف على وجه صحيح من هذه التكاليف وعزوها مباشرة الى النقل الجوي

من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بشأن البدائل الممكنة المتعلقة باستخدام  اريرتق تقريرا أن المجلس تلقى واذ تالحظ
التدابير القائمة على آليات السوق للحد من انبعاثات محركات الطائرات أو تخفيضها، مع التركيز في البداية على ثاني أوكسيد 

 .  الكربون، وأن من المزمع االضطالع بالمزيد من العمل
 وجود حاجة الى المزيد من أن التحليالت التي أجرتها لجنة حماية البيئة في مجال الطيران قد أثبتت أن انشاء حظواذ تال

 يشكل حال فعاال واقتصاديا للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد  لمبادالت االنبعاثاتمفتوح  نظام الدراسات واالرشادات بشأن استخدام
 .  الطويل أو تخفيضها على األجل الدولي المدني للطيران الطيرانمن  الكربون

  التدابير الطوعية نموذج اتفاق وارشادات بشأن استخدام  قد أعدتالطيرانلجنة حماية البيئة في مجال تنفيذ  أن واذ تالحظ
من جانب الدول واألطراف  قصيرة األجل يمكن أن يشكل خطوة أولي نحو اتخاذ اجراءات في المستقبل لخفض االنبعاثات

 . المهتمة على األجل القصير
 .  الحاجة الى اجراء المزيد من الدراسات ووضع المزيد من االرشادات بشأن استخدام الجبايات على األجل القريبواذ تدرك
 أن الدراسات الشاملة التي جرت لتقديم ارشادات اضافية الى الدول بشأن الجبايات المتصلة باالنبعاثات حددت واذ تقر
 .بير من المسائل العالقة التي تثير آراء مختلفةوجود عدد ك

 :فان الجمعية العمومية
 الى المجلس أن يواصل وضع ارشادات للدول بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق تهدف الى تطلب -١

الطيران على تغير المناخ، وأن تخفيض األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات أو الحد منه، وال سيما فيما يتعلق بتخفيف أثر 
يضع اقتراحات ملموسة وتقديم المشورة في أقرب وقت ممكن الى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة 

 . المناخ بتغير
امية بما في ذلك اآلثار المحتملة على الدول الن، المعنية األطراف كل الدول والمجلس، مع مراعاة مصالح تشجع -٢

بهدف معالجة انبعاثات محركات الطائرات بأكثر طريقة  بما في ذلك التدابير القائمةتقييم تكاليف ومنافع التدابير المختلفة ل
اقتصادية وعلى اعتماد اجراءات تتوافق مع االطار الوارد أدناه، في الوقت الذي تبذل فيه الدول جهودا التخاذ اجراءات بشأن 

 . اخلي وانبعاثات الطيران الدولي بنهج متسقانبعاثات الطيران الد
 التدابير الطوعية )أ

من للحد  الحداألجل القصير على  الدول واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ اجراءات تشجع )١
 .وابقاء االيكاو على علممن خالل التدابير الطوعية  وال سيماانبعاثات الطيران الدولي أو تخفيضها 

االرشادات توفير اعداد أن يسهل هذه االجراءات من خالل  الى األمين العام تطلب لىع المجلس تحث )٢
التي  )مثال لغرض التحديد الكمي لتخفيض االنبعاثات ورصد التخفيضات أو االجراءات والتحقق منها(

لعمل  وا، حسب االقتضاءالالزمة لتلك التدابير، بما في ذلك اعداد نموذج اتفاق طوعي وااليكاوأعدتها 
على ضمان تمكين األطراف التي تتخذ اجراءات مبكرة من أن تستفيد منها وأال تعرض فيما بعد ألي 

 . أضرار نتيجة لذلك



A35-WP/76  
EX/25   
Appendix A-3  

 الجبايات المتعلقة باالنبعاثات )ب
 . ساريا ايات المتعلقة باالنبعاثات مازال بشأن الجب٩/١٢/١٩٩٦ بأن قرار المجلس الصادر في تقر )١
 .فيه باع االرشادات الحالية الواردة الدول على اتتحث )٢
 . بأن ارشادات االيكاو غير كافية في الوقت الراهن لتنفيذ تطبيق رسوم انبعاثات غازات الدفيئةتقر )٣
 ىتتناف لتطبيق جبايات متصلة باالنبعاثات ي الدول على االمتناع عن اتخاذ أي اجراء انفرادتحث )٤)٣

 .مع االرشادات الحالية
، .مجلس على تنفيذ المزيد من الدراسات ووضع المزيد من االرشادات بشأن هذا الموضوع التحث )٥)٤

مع  من المجلس أن يجـري مزيدا من الدراسات ومزيدا من االرشادات بشأن هذا الموضوع، تطلب
 .المحددة في الدراسات السابقةوة ـه الخصوص على المسائل المعلقـالتركيز على وجـالء يا

 وق االنبعاثاتمبادالت حق )ج
 .بصورة أكبرنظـام مفتـوح لمبادالت حقوق انبعاثات الطيران الدولي  تطوير انشاء تؤيـد )١
في اطار النهج األول، .  يركز على نهجين في عمله بشأن هذا الموضوع من المجلس أن تطلب )٢

وفي اطار .  ام نظام مبادلة طوعي قد تقترحه الدول والمنظمات الدولية ذات االهتمااليكاوتؤيد 
 الدولي في الطيرانالنهج اآلخر، تقدم االيكاو ارشادات للدول، حسب االقتضاء، الدراج انبعاثات 

مخططات الدول لمبادلة االنبعاثات والتي تتماشى مع عملية اتفاقية األمم المتحدة االطارية ِبشأن 
المفتوح لمبادالت حقوق يعد على سبيل األولوية خطوطا ارشادية بشأن النظام   .تغير المناخ

انبعاثات الطيران الدولي مع التركيز على وضع األساس الهيكلي والقانوني لمشاركة قطاع الطيران 
 وأن تتضمن بعض العناصر األساسية مثل تقديم التقارير والرصد ،في نظام المبادالت المفتوح

ة اتفاقية األمم  المتحدة  مع توخي أقصى قدر ممكن من المرونة بما يتمشى مع عملي،واالمتثال
ي أن يضمن المجلس االرشادات من ـن، ينبغـفي اطار النهجي. المناخ االطارية المتعلقة بتغير

اركة قطاع ـضع األساس الهيكلي والقانوني لمشات ووـوح لمبادالت االنبعاثـنظام مفتل ـأج
 .رصد واالمتثالالطيران في نظام المبادالت المفتوح، بما في ذلك تقديم التقارير وال

  ـانتهـى ـ


