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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 حماية البيئة :١٥رقم البند 

 نبعاثات محركات الطائراتال التأثير البيئي معالجة

 )الواليات المتحدة  كندا والمكسيكمقدمة من(

 ملخص
 الطائرات ات محركاتنبعاثال  التأثير البيئيمعالجةتلخص هذه الورقة التقدم المحرز ازاء 

 . في المستقبل محددعملنهج  باعتماد وتوصي

 
  عامةخلفية -١

في دورتها الثالثـة والثالثـين فـي          المعتمد ،)ط(المرفق   ،)A33-7(أعطى قرار الجمعية العمومية لاليكاو       ١-١
األثر  فيضتخ الى   تهدف السوق    آليات قائمة على لوضع ارشادات للدول بشأن تطبيق التدابير ال      "، المجلس والية    ٢٠٠١ عام

وعـالوة  ".  أو الحد منه، والسيما فيما يتعلق بتخفيف أثر الطيران على تغير المنـاخ            نبعاثات محركات الطائرات    ال البيئي
 انبعاثـات محركـات     معالجـة  بهدف    المختلفة لتدابيرامنافع  وتقييم تكاليف   " المجلس على    A33-7 القرار   ، يشجع على ذلك 

 ". اقتصادية طريقةأكثربالطائرات 

 لتحقيق أهداف بيئيـة بتكـاليف      تصمم عن أدوات للسياسة العامة       عبارة السوق  آليات والتدابير القائمة على   ٢-١
 اوما فتئت لجنة حماية البيئة في مجال الطيران تدرس خصوص         .  تدابير التنظيمية التقليدية  من ال أدنى وبطريقة أكثر مرونة     
وما انفكت اللجنة تنظـر فـي   .  ض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون     السوق على تخفي    آليات تطبيق التدابير القائمة على   

 . المفتوحة لالنبعاثات ورسوم االنبعاثاتمبادالتالتدابير الطوعية وال: ثالثة خيارات أساسية

 مجال الطيـران ُأقـر نمـوذج التفـاق    وفي االجتماع السادس للجنة حماية البيئة في .  وقد أحرز تقدم طيب   ٣-١
.  ات بشأن التدابير الطوعية الرامية الى تخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن الطيـران               االرشادب مشفوع

 .بشأن رسوم انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربونإال  الى توافق لآلراء  اللجنةتوصلتولم 

الرامية الـى    االنبعاثات   التمباد مرة من    ٤٠لى بمقدار   دم أن رسوم االنبعاثات كانت أع     ي قُ وبين التحليل الذ   ٤-١
ال و.  فاضات المتحققة من خالل الطلب المخفـض      من االنخ  ٧٠  ستتحقق نسبة   ذلك، وعالوة على .  األهداف ذاتها تحقيق  
تقييم صحيح لتكاليف الضرر المصاحب لغاز ثاني أوكسـيد الكربـون           لالضطالع ب في الوقت الراهن وسائل مقبولة      توجد  

 تكـاليف   بشـأن  اللجنة استعراض أجرتهويبين.   المرتبط بانبعاثات محركات طائرات معينةعموما ناهيك عن تغير المناخ   
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ويعكس هذا المدى .  لكل طن دوالرا ١٢٧ الى ٢تراوحت بين   قد    تقديره اآلراء بشأن ضرر غاز ثاني أوكسيد الكربون أن       
 .ت االقتصادية على حد سواءمفهوم العلمي واالفتراضا الذي يسود الالواسع للتقديرات عدم اليقين الكبير

 بشأن عـدد مـن القضـايا القانونيـة     انعدام القرار ب السادس تتعلق    اجتماعهافي  للجنة شواغل كبيرة    كانت  و ٥-١
 بين خبراء االيكـاو بشـأن عـدد مـن      قائمةوتبقى اختالفات أساسية.  بشأنهاوانعدام االرشاد والسياسية واالدارية الجادة    

 :القضايا تشمل ما يلي

 .معالجة تغير المناخ الى ترمي البيئي أو أساس التكاليف لرسوم غاز ثاني أوكسيد الكربون التي الهدف )أ 
 .غاز ثاني أوكسيد الكربون على الرحالت الدولية للطائرات من دولة مختلفةانبعاثات انطباق رسوم  )ب 

متطلبـات  لا الصلة لمراقبة الحركة الجوية وعمليات الطـائرات فضـال عـن             االسهام ذي كيفية تحديد    )ج 
 . الدفيئةغازاتوم انبعاثات رسرسم من بالنسبة ألي   الجويبشأن المجال ةالحكومي

از ثاني أوكسـيد   رسوم جديدة تتعلق بغفرضفي الراهنة نبعاثات والضرائب واالعانات معالجة االكيفية   )د 
 .الكربون

(       الطيرانكسيد الكربون بشأن  رسوم تتعلق بغاز ثاني أو    لفرضكيفية التصدي للجوانب التمييزية المحتملة 
 . أو بعض الدول) النقل األخرىوسائلمقابل (فقط 

 عـن  اقليم واحد العالم باستثناء أقاليمجميع  خبراء الطيران من أعرب، شواغل من ال الهائلوبالنظر الى العدد     ٦-١
 وأحيلت  شأن رسوم االنبعاثات   ولم يضعوا االرشاد الضروري ب     قضايا األساسية أنهم لم يتوصلوا بعد الى تسوية ال      باعتقادهم  

مي غلبية األعضاء الرا  رأي أ ووافق مجلس االيكاو على     .  المسألة ثانية الى مجلس االيكاو للحصول على مزيد من االرشاد         
  فـرض ن تطبيقضمن جملة أمور، عثبط الدول، الذي ي A33-7 العموميةجمعية من قرار ال) ط(الى تعديل صياغة المرفق    

 .از ثاني أوكسيد الكربونالرسوم المتصلة بغ

 غازات الدفيئةجمعية العمومية لاليكاو بشأن انبعاثات  المحرز في التقدمال -٢

  في الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العموميـة لاليكـاو  المشاركة الدول األعضاء لدى االيكاوجميع اعتمدت   ١-٢
 بشـأن   في العالم بأسره   باالجماع لجماعة الطيران      عن توافق اآلراء   الذي أعرب  A33-7 القرار   ٢٠٠١ في أكتوبر    المنعقدة

 .ضوضاء الطائرات وانبعاثات غازات الدفيئة على حد سواء

 اآلثـار البيئيـة   تخفـيض ل السياسية  خياراتال  بهدف استكشاف  المتواصلم بالعمل   والجمعية العمومية اذ تسلّ    ٢-٢
فـي  أن يوصل ز خصوصا على استخدام الحلول الفنية و   طلبت الى المجلس أن يركّ    فانها  ،   أو الحد منها   النبعاثات الطائرات 

 . تعزيز استخدام التدابير التشغيليةيستمر السوق وأن  آلياتالوقت ذاته النظر في التدابير القائمة على

.   التأثير البيئي النبعاثات غازات الدفيئـة علـى الغـالف الجـوي     مسألة A33-7للقرار  ) ح(ويغطي المرفق    ٣-٢
 اآلثار األخرى لـم  ولكن جيدا، مفهومة آثار بعض أنواع انبعاثات الطائرات       بأن) ح(في المرفق   ومية  سلّمت الجمعية العم  و

  علـى  من القـدرة  التي يسود فيها عدم اليقين العلمي الذي يحد         من المجاالت األساسية   اعددحددت كذلك   و.  يتم فهمها بعد  
 .ونلطيران على المناخ وعلى طبقة األز آثار اتوقع

 السـوق تتعلـق      آليـات   على ارشادات بشأن وضع خيارات تقوم على       A33-7قرار  لل) ط(المرفق  يحتوي  و ٤-٢
 الجمعيـة   وأوضحت.  االنبعاثات والجبايات طوعية ومبادالت   تدابير  خيارات  هذه ال تشمل  و.  بانبعاثات محركات الطائرات  

 جب أن يـتم ذلـك دون تشـويه للتجـارة      ، في يتسبب فيها تكاليف التلوث التي    ضرورة تحمل الطيران    بأنه على الرغم من     
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رامية الى تخفيف اآلثار البيئية للطيران ولكن الـى الحـد           ال الرسوم على التكاليف     ينبغي أن تقوم  و.  يناالستثمار العالمي  أو
 في  شجعت الجمعية العموميةوأخيرا،.  الذي تكون فيه التكاليف محددة بصورة مالئمة وأن تعزى مباشرة الى النقل الجوي         

مة على السوق أن تأخذ بالحسبان اهتمامات كـل طـرف معنـي لتقيـيم      في التدابير القائهانظر الدول عند   A33-7 هاقرار
 .اقتصاديةبأكثر الطرق نبعاثات محركات الطائرات معالجة امختلف التدابير بهدف ومنافع تكاليف 

 عاثات غازات الدفيئةب المحرز بشأن ان اللجنةتقدم -٣

هياكل للترتيبات الطوعية المحتملة بغية تقليل انبعاثات غـاز   أساسية و رشادات  يوفر ا  ار اط واعتمادتم وضع    ١-٣
أساسا التفاق طوعي قد يقوم     هذا االطار بوصفه    ت اللجنة أنه ينبغي استكشاف كيفية استخدام        رقرو.   أوكسيد الكربون  ثاني

 .على التدابير التشغيلية في برنامج العمل في المستقبل

خيـارات  ب بمزيد من الدراسات لوضع ارشادات تتعلـق         االضطالع السادس للجنة بأنه ينبغي      أقر االجتماع و ٢-٣
يـر المنـاخ    المتعلقة بتغ  االطارية    األمم المتحدة  تفاقية عملية ا   مع التزامات البلدان بموجب     إما  تتماشى مبادالتتشمل خطة   

 . الطوعيةمبادالتخطة المع  أو

الفرص التشغيلية لتقليل استخدام الوقود وتخفيف االنبعاثات       ،  AN/176،  ٣٠٣ونشرت االيكاو الكتاب الدوري      ٣-٣
 بغية تقليل انبعاثـات   برمتها الطيران صناعةالمستخدمة عبر    حد وهو عبارة عن مجموعة من أفضل الممارسات          الى أدنى 
قات الطوعية بغيـة     مجموعة من أفضل الممارسات في االتفا      ادراج ةيويمكن أن يقدم ذلك أساسا الستكشاف كيف      .  الطيران

 .تقليل االنبعاثات في المستقبل

 الدول األعضاء لدى االيكاومسؤولية  -٤

 للبحث والمناقشـة ضـمن الجماعـات العلميـة     موضوعا رئيسيايبقى تغير المناخ والقضايا العلمية والبيئية        ١-٤
 علـى   الكثيرة واآلثار ذات التداخالت القضية العلمية واالقتصادية والقانونية المعقدة هذه التصدي لتحديات يشكل  و.  والبيئية

 على جبهات   لدى االيكاو العديد من الدول سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل البعيد تحديا كبيرا بالنسبة للدول المتعاقدة                 
 .عديدة

لمنـاخ  االطارية لتغير ا  األمم المتحدة   تفاقية   تقريبا من خالل آليات ا     لدى االيكاو وقد وافقت كل دولة متعاقدة       ٢-٤
بيـد  ".   الى أدنى حـد ثاره السلبيةوتقليل آأر المناخ  تغيتوقع ومنع وتخفيف سبب "ءة بغية    بناّ على ضرورة اتخاذ اجراءات   

أن تضـمن  "أنها أكدت أيضا أنه من خالل اعتماد السياسات العامة والتدابير الرامية الى التصدي لتغير المناخ فانها يجـب           
 ".ممكنةالمزايا العالمية بأدنى كلفة 

برنامجا شامال للنظر بعنايـة     لدى االيكاو  الدول المتعاقدة    اعتمدت هذه المجموعة الكبيرة من التحديات     وازاء ٣-٤
 السوق تنفيذا مالئما بغيـة   آليات مواد ارشادية من أجل تنفيذ مجموعة من الخيارات الفنية والتشغيلية القائمة على  وضعفي  

 . في هذا الصدد الثاني فقد ُأحرز تقدم كبيرالجزءوكما ورد في .   أو الحد منهاائراتاآلثار البيئية النبعاثات الطتخفيض 

 انبعاثات الطيـران أن     دارس االجراءات الرامية الى تخفيض     التي تت  لدى االيكاو ينبغي على الدول المتعاقدة     و ٤-٤
 طيران مدني آمـن واقتصـادي       نتوصل الى أقصى قدر من التوافق بي       الرامي الى ال   تفعل ذلك بطريقة تدعم هدف االيكاو     

ووافقت الدول الموقّعة على اتفاقية شيكاغو على العمل لضمان النمو اآلمن والمنتظم للطيران            .  وجودة البيئة  وسليم ومنتظم 
 . العالمفي جميع أنحاءالمدني الدولي 

 اء لدى االيكـاو الدول األعض فهناك بعض A33-7على الرغم من االتفاق بشأن الصياغة الواردة في القرار         و ٥-٤
 تبين بأن هذا الموضـوع قـد حـدد    قرائنوهذا أمر مؤسف ألنه ال توجد .  التي ال تزال تفرض رسوما تتعلق باالنبعاثات  
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 المقترحة كما ورد وصفها في القـرار     االجراءات  أن تحديد المشكالت واستعراض التدابير البديلة أو     من حيث   تحديدا كافيا   
A33-7 تصاديةاق النهج األكثر تمثل. 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٥

 :ان الجمعية العمومية مدعوة للقيام بما يلي ١-٥

مفتوحة لالنبعاثات بغيـة تخفيـف    المبادالت لالرشادات بشأن التدابير الطوعية والالمتواصل التقديمدعم   )أ
 .ثار الطيران على تغير المناخآ
 تقليل استخدام الوقود الى أدنـى  في سبيلتشغيلية وتنفيذها تشجيع المجلس على مواصلة توفير الفرص ال      )ب

 .حد وتخفيف االنبعاثات
 .٧٦ كما جرى تعديله في ورقة العمل A33-7دعم قرار الجمعية العمومية  )ج
  بمزيد من الدراسات من أجـل حـل القضـايا القانونيـة والسياسـية              تشجيع المجلس على االضطالع    )د

 . برسوم غازات ثاني أوكسيد الكربونةالمتصل المعلقة واالقتصادية
(                   تشجيع الدول التي ترغب في متابعة فرض رسوم غاز ثاني أوكسيد الكربون على أن تدخل في اتفاقات

 .على أساس التبادلعلى أساس طوعي مع الدول التي تماثلها في الرأي 
ـ  ثاني أوكسيد الكربون في هذه  انبعاثات غازرسومفرض اال تدعم تنفيذ   )و رشـادات  ة حيـث أن ا المرحل

 .اقتصاديا ناجع ولم يتضح حتى اآلن أن النهج كافية غير االيكاو الراهنة

 ـ انتهـى ـ


