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 نثالثو الدورة الخامسة وال–الجمعية العمومية 
 ةالتنفيذياللجنة 

 حماية البيئة :١٥البند 

  بانبعاثات الطائراتتعلقةالرسوم الم

)٢ الدول األفريقيةمقدمة من (  

 ملخص
رشادية للدول التي قد ترغـب      االتلخص هذه الوثيقة نتائج أعمال االيكاو فيما يخص وضع المواد           

 .فريقية بهذا الشأن موقف الدول األعنأيضا وتعبر .   باالنبعاثاتمتعلقةرسوم الت الآليادراسة في 
 .٤الجمعية العمومية في الفقرة المعروض على جراء االيرد 

 مقدمة -١
 المستجدات التي حـدثت منـذ       في الجمعية العمومية في دورتها الثالثة والثالثين        نظرت،  A33-7طبقا للقرار    ١-١

التـي  لثالثين للجمعية العمومية في مجال انبعاثات محركات الطائرات بما في ذلك تحسين فهم اآلثار               انعقاد الدورة الثانية وا   
ثر الطيـران المـدني   أ) (ح(، في مرفقها  أو التقليل منها انبعاثات غازات الدفيئة من الطيرانتخلفها والسبل الممكنة للحد من  
 ). لقائمة على آليات السوق بشأن انبعاثات محركات الطائراتالتدابير ا) ط(والمرفق  )على البيئة في الغالف الجوي

 متعلقـة لة الرسوم ال  أطلبت الجمعية العمومية في دورتها الثالثة والثالثين من المجلس أن يستمر في اثارة مس              ٢-١
 .باالنبعاثات الرامية الى التوصل الى استنتاج قبل الدورة القادمة للجمعية العمومية

قدمت األنشطة المنجزة لتنفيذ الوالية منذ الـدورة      لجنة حماية البيئة في مجال الطيران،        ل جتماع السادس في اال  ٣-١
".   باالنبعاثات متعلقةاجراء مزيد من الدراسات ووضع مواد ارشادية بشأن الرسوم ال         "الثالثة والثالثين للجمعية العمومية، أي      

 بثـاني أوكسـيد   متعلقـة رسوم االنبعاثـات ال غب في تنفيذ الدول التي قد ترواشتمل هذا على وضع اطار للمواد االرشادية   
 . التي ظهرت خالل وضع هذا االطارالخالف العالقةضايا ونقاط قالكربون، ووضعت وصفا لل

                                         
 . قدمت الدول األفريقية النسخة الفرنسية١
، الكونغو، قمرجزر ال، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر، أنغوال الجزائر، ٢
، كينيا ، بيساو–غينيا، غينيا، غانا، غامبيا، اثيوبيا، غابون، اريتريا، غينيا االستوائية، مصري، جيبوت، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ت ديفواركو

، رواندا، نيجيريا، رالنيج، ناميبيا، موزامبيق، المغرب، موريشيوس، موريتانياي، مالي، مالو، دغشقر، مالجماهيرية العربية الليبية، ليبيريا، ليسوتو
، السودان، سوازيلند، توغو، تونس، اوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، الصومال، سيراليوني، السنغال، سيشيل،  وبرينسيبيساو توم
 .زامبيا
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جتمـاع   وضع المواد االرشادية والقضايا االضافية التي تم تناولها خالل االأثناءتشتمل القضايا العالقة المحددة   ٤-١
 : ما يليبيئة في مجال الطيرانلجنة حماية ال لالسادس

مفصلة بالقدر الكافي ألن تستخدمها     مواد االرشادية التي وضعت     الهل  (مستوى تفاصيل المواد االرشادية      ) أ
 ).؟الدول في وضع برامج الرسوم المتعلقة باالنبعاثات أم هي ببساطة قائمة بالقضايا المقرر بحثها

بشأن الرسوم المحـددة لثـاني    وجدت   نايق سياسات االيكاو    معظمها يتعلق بكيفية تطب   (القضايا القانونية    ) ب
 ).أوكسيد الكربون

دة، ولكن االنبعاثات تحدث أيضـا      يمكن فرض الرسوم فوق األقاليم ذات السيا      (االطار الجغرافي للرسوم     )ج
 .)عالمياتفاق  أو أطرافق أعالي البحار وينبغي معالجتها من خالل ابرام اتفاق متعدد فو

 فقـط أو األطـراف المسـؤولة عـن      لين الجـويين  فرض رسوم على النـاق    (ية عن االنبعاثات    المسؤول )د
 ).االنبعاثات؟

االجراءات المتخـذة اسـهاماتها الصـغيرة نسـبيا فـي      في  ىينبغي أن تراع(ثار على البلدان النامية  اآل )ه
 ). بالطيرانمتعلقةالمستوى الكلي لالنبعاثات ال

 .محليا نوعية الجولالنبعاثات بالنسبة ا بمتعلقةالرسوم القائمة ال )و
لجنة حمايـة البيئـة فـي    لته مجموعة عمل تابعة  خلص تحليل أجر  (يرادات  غير مدرة لال  رسوم  تصميم   )ز

علـى  في ذلك الوقت    مجموعة العمل قادرة  كن  نطالقا من المعلومات المتاحة لم ت     مجال الطيران الى أنه ا    
المحركات التي تفرض عليها    /فق بقدر كاف مع أداء الطائرات      التي تت  قاييس الم وضع أي شكل من أشكال    

 .)هذه الرسوم

 ).اطار المواد االرشاديةفي ة حتملقائمة بتطبيقات مدرجت أ (تطبيق االعتمادات )ح

  .الفوائد فيما يخص الرسوم/ارشادات عن كيفية اجراء تحاليل عن التكاليف )ط

المتعلقة بالمسائل المشار    دس للجنة حماية البيئة في مجال الطيران      جتماع السا توضح النتائج المتمخضة عن اال     ٥-١
 علـى   المتعمقة باالنبعاثات يتطلب مزيدا من التحاليل       متعلقةبشأن آليات الرسوم ال   أخرى  اليها أعاله أن وضع مواد ارشادية       

دول المتعاقدة لدى االيكـاو والبـالغ   لمن ا تفهم قوي لجميع القضايا المتعلقة بالموافقة الالحقة     فضي الى مستويات حتى ت  عدة  
 . دولة١٨٨عددها 

 مناقشة -٢
 أخـذ  ،ومـع ذلـك  .  يقر مجلس االيكاو بأنه قد ال يكون من اليسير حل القضايا المعقدة المشار اليها أعـاله               ١-٢

 .نبعاثات على البيئةالمجلس علما بأنه قد ينظر في بعض النهج الممكنة الجديدة بغية الحد من آثار اال
والرامية الـى    أبرزت الدراسات المفصلة التي أجراها االجتماع السادس للجنة حماية البيئة في مجال الطيران             ٢-٢

 .عددا كبيرا من القضايا التي لم يتم بعد االتفاق بشأنهاتقديم مواد ارشادية اضافية الى الدول 
ي أوكسـيد   الفوائد بشـأن انبعاثـات ثـان      /بالفعل، تثير الدراسات التي أجريت لحد اآلن بشأن رسوم التكاليف          ٣-٢

ال ترسم صـورة    التي اعتمدت    قاييسالمالفوائد نظرا ألن المعايير و    / فيما يخص التكاليف   اوشكوكالكربون تفسيرات خاطئة    
 . في البلدان الناميةوبوجه خاصلنقل الجوي، عن احقيقية 
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 بتغيير المناخ بسبب    متعلقة تكاليف األضرار ال   عالوة على ذلك، ال توجد وسائل مقبولة الجراء تقييم دقيق عن           ٤-٢
وال يمكن أن تحدد     . ة االنبعاثات عالمية النطاق وأثرها ليس محلي أو اقليمي فقط         عوتعد طبي .  انبعاثات محركات الطائرات  

 .رة الى الطائرات وصناعة النقل الجوي برمتهعزى مباشتأن أو على نحو سليم رسوم االنبعاثات 
، المجلـد الثـاني بشـأن       ١٦ القواعد القياسية الواردة في الملحـق        نالقضايا المثارة أ   اقشات بشأن  المن أفادت ٥-٢

الحد من آثار   الى  ترمي  ،  وما الى ذلك  وهيدرو الكاربون    ،أكاسيد النتروجين أوكسيد الكاربون، و  ت  ئاجزياالنبعاثات المتعلقة ب  
 .لية ومواد ارشادية خاصة برسوم االنبعاثاتآل اس على البيئة، لكن ال ينبغي اعتبارها أساتمحركات الطائرا

سيترتب على فرض رسوم على االنبعاثات آثار سلبية على الدول التي يشكل فيها النقل الجـوي أداة للتنميـة                  ٦-٢
 فيما يخص العمليـات     مالئم في موقف غير     واضحة، ستكون البلدان وخطوطها الجوية    وبعبارات  .  االجتماعيةواالقتصادية  

 .رتفاع تكاليف التشغيلاوسينجم عن هذا األمر حواجز اقتصادية بسبب .  سواقها الحجم المحدود ألالحظةممع 

 استنتاج -٣
 اطار المـواد    بتوافق اآلراء على  لم يتوصل االجتماع السادس للجنة حماية البيئة في مجال الطيران الى اتفاق              ١-٣

 بامكـان  اقشات فمن غير المؤكد ما اذا كانخرى للنقاط المثارة خالل المنالجراء دراسة أمتسعا  النطاقبقى االرشادية، واذ ي  
ة، دون تقديم المجلس لمواد     ساسيلجنة حماية البيئة في مجال الطيران حل هذه المشاكل نظرا لتباين اآلراء بشأن الجوانب األ              

 .ارشادية اضافية
 بعض الشواغل الهامة بشأن السياق الذي يتعـين         الى جانب المناقشات بشأن المواد االرشادية المقترحة، هناك        ٢-٣

 :فيه تطبيق الرسوم في المجاالت الرئيسية الثالثة التالية
 .الحاجة الى حماية المصالح االقتصادية للدول النامية )أ
عن ذلك فـي    والتخفيض الناجم   الجوية  الحركة  هبوط  الوضع الحالي لصناعة الخطوط الجوية في ضوء         )ب

 .ربونيد الكانتاج ثاني أوكس
مم المتحدة االطاريـة    اتفاقية األ عملية  الحاجة الى ضمان موائمة االجراءات المتخذة لاللتزامات في اطار           )ج

 .بشأن تغير المناخ

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٤
 :القيام بما يليالعمومية يرجى من الجمعية  ١-٤

 .عاله الوارد ذكرها أأن تحيط علما بالمعلومات )أ
الـنص الحـالي    ،  A35-WP/76 مشروع النص المنقح المرفق بورقة عمل االيكاو         أساسعلى  ل،  أن تعد  )ب

الجمعيـة   بقـرار  )التدابير القائمة على آليات السوق بشأن انبعاثات محركـات الطـائرات       () ط(للمرفق  
ليعبر عن  ،  اية البيئة  بيان موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حم         – A33-7العمومية  

 .رسوم االنبعاثاتوقائع االجتماعات المتعلقة بالقرار المتخذ بشأن 

 ـــــــــــــ


