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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 حماية البيئة:  من جدول األعمال١٥البند 
 ١الضرائب والرسوم المتعلّقة باإلنبعاثات

 ) اإلياتا–وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي ( 

 الموجز
 بشأن الضرائب والرسوم ،) باء٢ المقرر البندتدعو اإلياتا الجمعية العمومية إلعتماد المرفق األول، 

 ةتعلّقالممستمرة اإليكاو السياسات وممارسات بشأن البيان الموحد مسودة المتعلّقة باإلنبعاثات ل
 .، كما اقترحه مجلس اإليكاوبيئةالبحماية 

، كما تدعو اإلياتا الجمعية العمومية لدراسة وجهات النظر المبدئية لشركات الطيران وتحاليلها
والهادفة إلى مساعدة اإليكاو على القيام بالمزيد من الدراسات ووضع المزيد من اإلرشادات بشأن 

   .هذا الموضوع، مع التركيز بشكل خاص على القضايا المعلّقة والمحددة في دراسات سابقة

 الخلفية -١
إليكاو المستمرة المتعلّقـة    البيان الموحد بشأن سياسات وممارسات ا     "،  ٧-٣٣في قرار الجمعية العمومية ألف       ١-١

تحثّ الجمعية العمومية المجلس على القيام بالمزيد من الدراسات ووضع إرشادات إضافية بشأن موضـوع               " بحماية البيئة 
 .الضرائب والرسوم المتعلّقة باإلنبعاثات وذلك من أجل إنبعاثات غازات الدفيئة

بيئة، بالمزيد من الدراسـات، مركـزاً علـى اسـتخدام           قام المجلس، من خالل لجنة اإليكاو المعنية بحماية ال         ٢-١
 وهـو أن  –وقد أكّدت الدراسات ما تم إيجاده من قبـل  . أو الرسوم لمعالجة مسألة غاز ثاني أكسيد الكربون   / الضرائب و 

سـيد  الضرائب والرسوم باهظة التكاليف، وهي وسائل ال تتّصف بكفاءة التكلفة لمحاولة الحد من إنبعاثات غـاز ثـاني أك          
ففي الواقع، ومن أجل أهداف الخفض المفترضة في تحليالت لجنة اإليكاو المعنية بحمايـة البيئـة، سـتتراوح                  . الكربون

 مليـار دوالر أمريكـي   ٢٤٥ مليـار إلـى   ٤٧تكاليف الضرائب أو الرسوم المتعلّقة بغاز ثاني أكسيد الكربون تقريباً بين    
 .٢ًسنويا

لجنة اإليكاو المعنيـة بحمايـة      التكلفة المتعلّقة بالضرائب والرسوم، تعهدت      باإلضافة إلى تناول مسائل كفاءة       ٣-١
البيئة القيام بتحليل المسائل القانونية، والتقنية، واإلدارية ومسائل السياسة العامة المرتبطة بتطبيـق الضـرائب والرسـوم               

                                                        
 .النسخ بجميع اللغات مقدمة من اإلياتا ١
الجتماع  ل)FESG/MATG(فريق العمل المعني بتحليل الخيارات المستندة إلى السوق / التقرير النهائي لفريق التنبؤ والدعم االقتصادي ٢

 .٢، الجدول ألف ٣-، الصفحة ألف)٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني (مس للجنة اإليكاو المعنية بحماية البيئةالخا
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يـتم  (اول مسألة غاز ثاني أكسد الكربـون  وتمت دراسة فرض ضريبة على وقود الطيران الدولي لتن. المتعلّقة باإلنبعاثات 
وسياسـات  )  من إتفاقية شـيكاجو ٢٤المادة (خالفاً للقانون الدولي الحالي ) فيها إضافة العائدات إلى الخزانات العامة للدول 

ت ، واللذان يؤمنان اإلعفاء المتبادل من كل الضرائب المفروضة على الوقود المسـتخدم للخـدما              )٨٦٣٢الوثيقة  (اإليكاو  
 .      وتعكس األغلبية العظمى لالتفاقيات الثنائية للحركة الجوية في العالم هذه األحكام. الجوية الدولية

وتعتبر الرسـوم   . تم القيام بمناقشات بشأن رسوم إنبعاثات محركات الطائرات مع اإليكاو منذ بداية التسعينات             ٤-١
منها إلى الخزانات العامة، ولكنها تسـتخدم لتمويـل  تسـهيالت    نوعاً من الضرائب والتي ال يتم إضافة األموال المجمعة      

لجنة اإليكاو المعنية بحماية البيئة بتوصية أي إرشـادات إضـافية   ولم يتمكّن االجتماع السادس ل   . وخدمات محددة للطيران  
 .ودعا مجلس اإليكاو لدراسة هذه المسألة وتقديم المزيد من التعليماتمحددة بهذا الشأن، 

 ١المرفـق   (، يقترح المجلس اآلن على الجمعية العموميـة         ١٧٢اً مع ما تم االتفاق عليه خالل الجلسة         وتمشي ٥-١
بالمزيد من  لقياما  )).../A35-WP( لمسودة البيان الموحد بشأن سياسات وممارسات اإليكاو المستمرة المتعلّقة بحماية البيئة

والمحددة في  وضوع، مع التركيز بشكل خاص على المسائل المعلّقة         بشأن هذا الم  ات  دالدراسات ووضع المزيد من اإلرشا    
وباإلضافة إلى ذلك، يدعو المجلس الجمعية العمومية لإلعتراف من أن إرشادات اإليكاو الحالية ال تكفـي                . دراسات سابقة 

ـ        اع عـن العمـل أحـادي    في الوقت الحاضر لتنفيذ تطبيق رسوم إنبعاثات غازات الدفيئة وبالتالي لحثّ الدول على اإلمتن
  .   الجانب إلدخال الضرائب والرسوم المتعلّقة باإلنبعاثات

 آراء اإلياتا والتحليل المبدئي -٢
 .تدعم اإلياتا بشكل كامل اقتراح المجلس وتدعو الجمعية العمومية إلى التصرف طبقاً لذلك ١-٢
على استعداد للمشاركة في المزيد من الدراسات التي تخطط اإليكاو القيام بهـا  وباإلضافة إلى ذلك، فإن اإلياتا       ٢-٢

 .وتقدم فيما يلي بعض التعليقات المبدئية والمحددة بشأن القضايا المعلّقة والمحددة في دراسات سابقة

 القضايا القانونية ١-٢-٢
قانوني والشرعي لرسوم انبعاثات غاز     يبدو أن سياسات اإليكاو الحالية بشأن رسوم المستخدم ال تؤمن التنفيذ ال           
وألن " لتأمين التسـهيالت والخـدمات    "ثاني أكسيد الكربون، بشكل خاص ألن الرسوم ال يمكن استخدامها إالّ            

ويجـب  . إلى النقل الجوي  " يتم تحديدها بشكل مالئم ونسبها بشكل مباشر      "التكاليف المرتبطة بالرسم يجب أن      
كثر، ربما من خالل اللجنة القانوينة لإليكاو، والتي تسمح بمساهمة الخبـراء            تحليل هذه القضية بشكل معمق أ     

 . من الدول والمراقبين

 استخدام العائدات ٢-٢-٢
إن عدم إمكانية القيام بتحديد أو نسب أو قياس أثر إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الطائرت على تغيـر         

ية العملية، تطبيق عائدات رسم انبعاثات غاز ثاني أكسـيد          المناخ بشكل مالئم، يجعل من المستحيل، من الناح       
أو لفائدة أولئك الذين يعانون بشكل واضـح        / الكربون ألي تدابير تخفيف تغير المناخ تكون محددة للطيران و         

 .من أضرار تغير المناخ التي يمكن قياسها بسبب الطيران

 مسؤولية اإلنبعاثات ٣-٢-٢
، سيكون من الضروري أن يولي نظام فرض الرسـوم المسـؤولية   "باشرةالنسب الم"من أجل تحقيق متطلبات  

مراقبـة الحركـة    مثال على ذلك شركات الطيران، موردي       (لتلك األطراف التي تنتج عن أعمالها اإلنبعاثات        
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ويجب أالّ تحمل شركات الطيران المسؤولية عن اإلنبعاثات المرتبطة بعدم كفاءة أنظمـة           ). الجوية، المطارات 
وباإلضافة إلى ذلك، وبما يتمشى مع اإللتزام العام لإليكاو بعدم إلحاق           . ل الجوي التي تشغلّها أطراف ثالثة     النق

الضرر بالطيران بالنسبة لطرق النقل األخرى، في حال تم فرض رسوم على الطيران، يجب تحميـل طـرق               
 .ا بطريقة مشابهةالنقل األخرى مسؤولية إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تصدر منه

 سجل الطائرة ٤-٢-٢
ال يمكن أن تخضع للرسم إالّ شركات الطيران المسجلة في الدولة التي تفرض رسوم إنبعاثـات غـاز ثـاني                

ويمكن توسيع الرسم ليشمل شركات الطيران المسجلة فـي دول أخـرى فقـط بعـد القيـام         . أكسيد الكربون 
وفي حـال  . تمشي مثل هذه األعمال مع التزامات دولية أخرى  بمشاورات مالئمة مع الدولة المعنية للتأكّد من        

كانت بعض شركات الطيران مغطاة بالرسوم وبعضها اآلخر غير مغطى، سيعتبر ذلك مناقضـاً لبنـد عـدم                
 . من اتفاقية شيكاجو١٥التمييز في المادة 

 النطاق الجغرافي للرسم ٥-٢-٢
إالّ رسم إنبعاثات غاز ثاني أكسـيد الكربـون علـى           بالنظر إلى حقوق سيادة الدول، ال يمكن للدولة أن تقيم           

كما أن تقييم   . أراضيها، ما لم يتم تحديد خالف ذلك بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف مع دول أخرى               
 .رسوم إنبعاثات غاز ثاي أكسيد الكربون في أعالي البحار سيتطلّب اتفاقية دولية

 سمات العدالة ٦-٢-٢

 من خالله ستحصل الطائرة الحديثة والفعالة من حيث الوقود على حسم بينما سـيتم   إن رسم عائد محايد، الذي    
معاقبة الطائرة األقدم، قد يؤدي إلى نقل األموال من شركات طيران الدول النامية إلى شركات طيران الـدول                

 .المتقدمة

 تدابير الجمعية العمومية -٣
 :إن الجمعية العمومية مدعوة إلى ما يلي ١-٣

بشأن الضرائب والرسوم المتعلّقـة باإلنبعاثـات فـي    ، ) باء ٢لى المرفق األول، البند المقرر      الموافقة ع  )أ 
، كمـا اقترحـه     البيان الموحد بشأن سياسات وممارسات اإليكاو المستمرة المتعلّقة بحماية البيئة         مسودة  

 .A35-WP/76مجلس اإليكاو في 
الفضاء الجـوي عنـد القيـام بالمزيـد مـن      حثّ المجلس على األخذ بعين اإلعتبار مصالح مستخدمي      )ب 

 .الدراسات بشأن الرسوم المتعلّقة باإلنبعاثات

 ـ انتهـى ـ


