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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  اللجنة التنفيذية

  حماية البيئة  :من جدول األعمال ١٧البند 
  معالجة اآلثار البيئية للطيران من خالل نهج شامل

ومن الدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية  )١(االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه  سمإمن بلجيكا بمقدمة (
  ))يوروكنترول(ومن المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية  )٢(للطيران المدني

  الموجز التنفيذي
ية، بما فيها النهج الشامل الذي تؤيد أوروبا بقوة جهود االيكاو الجارية لمعالجة الطائفة الكاملة من المسائل البيئ

وتدعو كل  –التي تشكل التحدي البيئي االستراتيجي الرئيسي للطيران اليوم   -تتبعه إزاء خفض االنبعاثات 
  .الدول والمناطق االقليمية إلى أن تؤدي دورها الكامل في إدارة التأثيرات البيئية لهذا القطاع

  :تدعى الجمعية العمومية إلى: اإلجراء
الترحيب ببرنامج عمل مجلس االيكاو فيما يتعلق باتباع نهج شامل إزاء حماية البيئة وتأييده؛ والطلب إلى   )أ

ير الحداث تخفيضات هامة في تأثيرات خالدول أن تساهم في المجهود العالمي باتخاذ اجراءات دون تأ
  الطيران على المناخ؛

تين مئويتين واالعتراف رة العالمية بما ال يزيد على درجوالتسليم بضرورة حد متوسط ارتفاع درجة الحرا  )ب
في كفاءة الوقود السنوية وحدها لن تؤدي إلى حدوث التخفيضات الالزمة  ٪٢تحسينات بمعدل  بأن اجراء

  في االنبعاثات؛
  واعتماد أهداف متوسطة وطويلة األجل لخفض االنبعاثات، تمشيا مع ذلك الهدف العام؛  )ج
مي، بصفة ذلك أولوية، لتدابير قائمة على متطلبات السوق في مجال الطيران الدولي لتيسير ووضع إطار عال  )د

  األخذ بمثل هذه التدابير؛
  واالقرار بوجود حاجة مستمرة إلى تطبيق فعلي لكل عناصر النهج المتوازن إزاء ازالة الضجيج؛  )ه
  .أثير التلوث الجوي المحلي من الطائراتمن تى المجلس أن يواصل عمله على الحد أو التخفيض والطلب إل  )و

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

ل إلى أدنى حد من التقلي –حماية البيئة  Cتتصل ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي 
  لطيران المدني العالمي على البيئةاآلثار الضارة ل

  .موارد إضافيةتطلب أية ال   :اآلثار المالية
  ال مراجع  :المراجع

                                                        
ا، سلوفينيا، السويد، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، ايرلندا، ايطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، رومانيا، سلوفكي  ١

 .النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونانفرنسا، فنلندا، قبرص، التفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة، 
رجيا، سـان  اذربيجان، أرمينيا، ألبانيا، أوكرانيا، آيسلندا، البوسنة والهرسك، تركيا، الجبل األسود، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جو  ٢

 مورينو، سويسرا، صربيا، كرواتيا، مولدوفا، موناكو، النرويج
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 مقدمة - ١

اشتد إلى حد كبير، منذ الدورة السابقة للجمعية العمومية، التركيز على التأثيرات البيئية للطيران، وال سيما  ١- ١
ورغم األزمة االقتصادية الراهنة فان من المتوقع أن يحدث نمو هام في الطلب على الحركة .  آثاره على تغير المناخ

وبرغم التحسينات .  شكوك متزايدة في امكانية استدامة معدل النمو هذا ، يرافقه٢٠٣٠الجوية فيما بين الوقت الراهن وعام 
يتوقع أن يزداد التعرض للضجيج في العديد من المطارات األوروبية بسبب النمو في الحركة في أداء ضجيج الطائرات، 

فاقم المشكلة ومما ي.  مطاراتالجوية، مما يؤدي إلى مطالب وقيود تشغيلية وإلى صعوبات متزايدة في كفالة الدعم لتوسيع ال
، وقد برز تغير المناخ في بعض الدول )غازات الدفيئة(مساهمة الطيران المتنامية في انبعاثات غازات االحتباس الحراري

 .األوروبية كحجة قوية إضافية ضد نمو الطيران

 تغير المناخ - ٢

غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي، تستقر عند مستوى  ثمة ادراك عام اآلن، بأن جعل تكثفات ١- ٢
مصدر خطير في نظام المناخ، يتطلب ابقاء أي ارتفاع في درجة الحرارة العالمية دون درجتين ال يحول دون تدخل بشري

همة كل وهذا بدوره سوف يتطلب تخفيضات كبيرة في االنبعاثات العالمية، وعليه يجري التطلع إلى مسا.  مئويتين
النبعاثاتلأنه يمثل مصدرا هاما ومتناميا بم على نطاق واسع سلّالقطاعات، بما فيها قطاع الطيران الدولي، الذي ي. 

هذا المجال في أعقاب الدورة األخيرة في لب منه وضع خيارات للسياسة العامة لف المجلس، الذي طُوكُ ٢- ٢
االجتماع الرفيع وأدرك  . تغير المناخ، بإعداد برنامج عمل قويللجمعية العمومية، الفريق المعني بالطيران المدني و

بأن نواتج الفريق التي شملت أهدافا طموحة في شكل كفاءة الوقود هي  ٢٠٠٩المستوى الذي عقد في تشرين األول أكتوبر 
وفي قرار .  ر طموحابل إن األمر بتطلب أهدافا أكث ،خطوة أولى هامة ولكنها لن تؤدي وحدها إلى خفض انبعاثات الطيران

للحركة  المستدامالنمو  زيزإلى أن من الضروري، بغية تعالعمومية لاليكاو أشارت الجمعية  ٢٢-٣٦الجمعية العمومية 
 :ت أوروبا منذ ذلك الحين تقدما هاما في تنفيذ هذا النهجزرحوقد أ.  إزاء خفض االنبعاثات" نهج شامل"الجوية، اتباع 

جنة المعنية بحماية للا ما تقوم به حالياتعرب أوروبا عن تأييدها التام ل . درخفض االنبعاثات من المص  )أ 
على وضع معايير جديدة النبعاثات المحركات، وبصورة من عمل  (CAEP)البيئة في مجال الطيران 

 .خاصة وضع معيار جديد النبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات

 ،االطاري للبحث والتطوير التكنولوجي التابع لالتحاد األوروبييشمل البرنامج  . البحث والتطوير  )ب 
والمفتوح لمشاركة المنظمات الدولية ومنظمات البلدان الثالثة، حاليا مبادرة التكنولوجيا المشتركة 

ليون يورو ب ١,٦ها عين العام والخاص بميزانية اجماليللمجال الجوي النظيف، وشراكة بين القطا
؛  وتمويال للمصانع التجريبية النتاج الجيلين الثاني والثالث من الوقود ٢٠١٣ – ٢٠٠٨للفترة 
طريقة مستدامة ألنواع الوقود والطاقة البديلة في "كما أن دراسة اللجنة األوروبية المسماة .  األحيائي

قصير تضطلع بتحليل مقارن للخيارات البديلة من أنواع الوقود المختلفة في األجلين ال ٣"مجال الطيران
 .والمتوسط

                                                        
  SWAFEAاختصارا باالنجليزية   ٣
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الحركة الجوية للمجال الجوي األوروبي الواحد  بحوثبرنامج  . تحديث إدارة الحركة الجوية  )ج 
(SESAR) ، هو عبارة عن مشروع  ،العنصر التكنولوجي للمجال الجوي األوروبي الواحدالذي يمثل

ة في انبعاثات في المائ ١٠خفض بنسبة  إحداثبليون يورو وتشمل أهدافه  ٢,١مشترك تكلفته تبلغ 
" الرحالت الخضراء"وتعمل أوروبا أيضا على استكشاف فعالية .  للرحلة الواحدة ثاني أكسيد الكربون

مثل التي تستخدم نهج النزول المستمر، وتحسينات في كفاءة إدارة الحركة الجوية األوروبية عن 
ي االنبعاثات عن طريق اون مع أصحاب المصلحة التشغيليين، والمزيد من التخفيضات فطريق التع

لمالحة الجوية االتحادية لدارة اإلبالتعاون مع  )وهي مبادرة األطلسي لخفض االنبعاثات( AIREمبادرة 
 .في الواليات المتحدة

من الواضح أن المبادرات المذكورة أعاله ليست كلها قادرة على احداث  . تدابير سوقية القاعدة  )د 
وهذا هو السبب الذي .  الالزمة في إطار زمني قصير بما يكفي التخفيضات اإلجمالية في االنبعاثات

.  تعتبر التدابير السوقية القاعدة أمرا ال غنى عنه لتحقيق األهداف الطموحة تحقيقا سليمايجعل أوروبا 
يتمثل في خطط لالتجار والخيار األكثر جدوى من حيث التكاليف، مقارنة بالضرائب أو الرسوم، 

وادراج قطاع الطيران في خطة .  ات مثل خطة االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثاتالمفتوح باالنبعاث
سوف يسمح لهذا القطاع أن يستمر في النمو عن طريق شراء  لالتجار باالنبعاثات االتحاد األوروبي

الكميات المسموح بها من ثاني أكسيد الكربون من قطاعات أخرى من االقتصاد حيث تكاليف التخفيف 
 .لأق

 الطيران في خطة االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات

مشغلو الطائرات التي تقلع من وإلى مطارات يتنازل بموجب خطة االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات، س ٣- ٢
وسوف .  الكميات المسموح بها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن ،٢٠١٢اعتبارا من عام  ،٤دولة أوروبية ٣٠في 
لفرادى مشغلي الطائرات مجانا، استنادا إلى نواتج الطيران ) ٪٨٥(صص الغالبية العظمى من هذه الكميات المسموح بها تخ

أما .  فظكافأ المشغلون الذين استثمروا بالفعل في طائرات أنوهكذا ي ،٢٠١٠في عام ) س إلى االنبعاثاتولي(لكل منهم 
الحد وتشمل الخطة أيضا حكما يتناول .  فسوف تخصص بواسطة المزاد العلني ٪١٥الكميات المسموح بها المتبقية ونسبتها 

 ٥الشركات التجارية المشغلة التي يكون نشاطها في مجال الطيران في أوروبامن نطاق الخطة تستبعد بموجبه ُ ،األدنى
والواقع .  المحتمل أن يعني ذلك أن العديد من الشركات المشغلة لطائرات من البلدان النامية لن تتأثر بالخطة ومن.  متدنيا

أن تسعين من الدول األعضاء في االيكاو ليست لديها شركات طيران تجارية مشمولة بنطاق خطة االتحاد األوروبي لالتجار 
 .باالنبعاثات

في حالة اتخاذ بلد ثالث تدابير من لدنه لخفض تأثير الرحالت المغادرة ويتوقع تشريع االتحاد األوروبي،  ٤- ٢
من مطاراته على تغير المناخ، أن يقوم االتحاد بالنظر في الخيارات المتاحة بغية توفير التفاعل األمثل بين خطة االتحاد 

رحالت القادمة من البلد الثالث من نطاق وفي هذه الحالة، يتمثل أحد الخيارات في استثناء ال.  األوروبي وتدابير ذلك البلد
يشجع البلدان األخرى على اعتماد تدابير خاصة بها، وهو على  األوروبي فإن االتحاد ،وعليه.  خطة االتحاد األوروبي

                                                        
  والنرويج ،ليختنشتاينو ،زائدا آيسلندا ٢٧الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وعددها   ٤
ر عنهـا  رحلة جوية من وإلى مطارات في االتحاد األوروبي في ثالث فترات متعاقبة مدة كل منها أربعة أشـهر، وتصـد   ٢٤٣تقوم بأقل من   ٥

 .سنةطن من ثاني أكسيد الكربون في  ١٠ ٠٠٠انبعاثات تقل عن 
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ابير يوضح التشريع أيضا أنه إذا تم االتفاق في االيكاو على تد.  ن يشترك في مناقشات ثنائية مع أي بلد يفعل ذلكألاستعداد 
 .عالمية، فإن االتحاد األوروبي سينظر في تكييف خطته لالتجار باالنبعاثات وفقا لذلك

 اتباع نهج عالمي 

ما فتأت أوروبا تسعى، باإلضافة إلى عملها مع االيكاو، إلى التوصل إلى اتفاق على نهج عالمي لخفض  ٥- ٢
غازات االحتباس الحراري كجزء من المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ داخل إطار اتفاقية األمم المتحدة  انبعاثات

النهج األوروبي بضرورة وجود تدابير محددة لمعالجة الظروف يسلم تلك االتفاقية،  سياقوفي .  االطارية بشأن تغير المناخ
ورغم أن اتفاق كوبنهاجن يلتزم الصمت إزاء االنبعاثات من .  ناميةوالقدرات الخاصة التي تنفرد بها مختلف الدول ال

بالرأي العلمي القائل بأن الزيادة في درجة الحرارة العالمية ينبغي أن تكون دون درجتين يقر الطيران الدولي، إال أنه 
درجتين المئويتين والذي يمكن ولدى االيكاو الفرصة اآلن للتوصل إلى اتفاق بشأن نهج عالمي يتطابق مع هدف ال.  مئويتين

 .أن تؤيده بالتالي اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ

في المائة في كفاءة الوقود لألجلين المتوسط  ٢وكان الهدف الطامح إلى تحقيق تحسين سنوي بنسبة  ٦- ٢
ا من الموقف الذي دعت إليه صناعة أقل طموح ،والطويل، الذي عرضته أمانة االيكاو في المؤتمر الخامس عشر لألطراف

ومع ذلك، فان .  تها منذ الدورة األخيرة للجمعية العموميةخذالطيران التي يتعين االشادة بها للخطوات االيجابية التي ات
 ٢٠٢٠ذلك أن السماح النبعاثات الطيران بأن تبلغ ذروتها في عام .  األهداف الحالية للصناعة ليست طموحة بما فيه الكفاية

ومثل هذا الهدف لن يؤدي إلى مساهمة الطيران بصورة متساوية .  سيسفر عن عشر سنوات من النمو الكبير في االنبعاثات
مع اآلخرين في بلوغ هدف الدرجتين المئويتين كأقصى ارتفاع لدرجة الحرارة العالمية، فهذا األمر يتطلب أن تكون 

دعا االتحاد األوروبي إلى أن يكون هدف  ،وبناء على ذلك.  ٢٠٢٠ا عام االنبعاثات قد بلغت ذروتها في موعد يسبق كثير
بنسبة عشرة في المائة بحلول عام  اتخفيض ،التخفيض العالمي النبعاثات غازات االحتباس الحراري من الطيران الدولي

 .٢٠٠٥مقارنة بمستويات عام  ٢٠٢٠

 مما يجعل من األهمية بمكان أن تستمر إن وضع التدابير القطاعية العالمية سوف يستغرق وقتا طويال ٧- ٢
االيكاو، في غضون ذلك، في عملية وضع إطار للتدابير القائمة على السوق يومن الجائز .  العمل الفعال ،وال يعيق ،لسه

أن يتطور إطار عالمي مقبل من خالل ربطه بتدابير وضعت على مستوى دولة أو على مستوى اقليمي، أو من خالل 
كما ينبغي تشجيع الدول .  بوصفها تساهم في اإلطار العالميبتلك التدابير المتبادل بها، ولذلك ينبغي الترحيب االعتراف 

 .واألقاليم التي أخذت بالفعل بتدابير من هذا القبيل أو هي في طريقها إلى األخذ بها

على  أكسيد الكربون خالف ثاني ،وال بد من أن يستمر العمل أيضا على تطوير فهم علمي آلثار الطيران ٨- ٢
ولذلك فان من األمور الهامة أن تواصل االيكاو التعاون عن كثب .  ، األمر الذي قد يثبت أنه في غاية األهميةتغير المناخ

مع اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ ومع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ فيما يتعلق بهذه 
 .التأثيرات

 التأثيرات البيئية المحلية - ٣

وداخل .  ال تزال التأثيرات البيئية المحلية تفرض أيضا قيودا هامة على نمو الحركة الجوية في المستقبل ١- ٣
أوروبا، نظرا إلى كثافتها السكانية وإلى قرب المطارات الرئيسية من المدن، يواجه الطيران قيودا متزايدة بسبب التأثيرات 

وتؤيد أوروبا تأييدا كامال النهج المتوازن الذي تتبعه االيكاو إزاء تخفيف .  همها تلك المتصلة بالضجيجالبيئية المحلية، وأ
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وبغية خفض ضجيج .  EC/2002/30 االيعازآثار ازعاج الضوضاء، األمر الذي نفذ في االتحاد األوروبي عن طريق 
فيها تشدد  ،البيئة، على دراسة خيارات ممكنة للمستقبلكف االيكاو، عن طريق عملية لجنة حماية عالطائرات في المصدر، ت

ويعرض التشريع المنقح بشأن المجال الجوي األوروبي الواحد امكانيات .  في خفض الضجيج، وهو ما تؤيده أوروبا بقوة
.  وبات محتملةتدعمها عق ،أهداف بيئية لغرضلتحسين التدابير التشغيلية، كما أن اإلطار التنظيمي لألداء سوف يخلق نطاقا 

الذي وضعته لجنة حماية البيئة وتدعم  CAEP/8 NOxوفيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي، ترحب أوروبا بالمعيار الجديد 
وتكرس أوروبا موارد هامة للبحوث في هذه المجاالت، وبالتحديد للبحث .  عملها في المستقبل على الجسيمات الدقيقة

العينة األولى والعينة (لفه محركات الطائرات من الجسيمات الدقيقة شهادة بشأن ما تخ إلصدارلمتطلبات المتعلق بوضع ا
، ولتكنولوجيات الطائرات الجديدة في إطار مبادرة التكنولوجيا المشتركة للمجال الجوي النظيف، ولتأثيرات الجزء )٦الثانية

 .على الصحة ،وثللبح اإلطاريالمتعلق بالبيئة والصحة من برنامج االتحاد األوروبي 
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إن الشواغل البيئية، التي تشمل تغير المناخ ولكنها ال تقتصر عليه، ال تزال تمثل قيدا على تطور قطاع  ١- ٤
وتؤيد أوروبا بقوة جهود االيكاو الجارية للتصدي للمجموعة الكاملة من القضايا البيئية، .  الطيران الدولي في المستقبل

الرئيسي  االستراتيجيوالتحدي .  في أشكال الترابط بين مختلف التأثيراتضمنها النظر من األمور الهامة والتي سيكون 
ويحتاج الطيران الدولي إلى أن يساهم بصورة عاجلة وفعالة في :  الذي يواجه القطاع في هذه اللحظة هو تغير المناخ

ذلك أن المطلوب هو نهج .  لن يكون كافيا ،في حد ذاته ،اإلقليميولكن العمل .  التصدي لهذا الخطر العالمي الحقيقي للغاية
وأوروبا تحث كذلك الدول واألقاليم األخرى على اتخاذ .  عالمي، وأمام االيكاو دور أساسي تؤديه في تطور هذا النهج

وسوف يحتاج قطاع .  اجراءات ملموسة وهي على استعداد ألن تشترك في مناقشات ثنائية مع أي بلد أو إقليم يفعل ذلك
ظهر من الطموح أكثر مما أظهر حتى اآلن، لكي ينجح في ان، إلى أن يزالطيران الدولي، وقد أصبحت مصداقيته في المي

  .هذا المسعى

  — انتهى —

                                                        
: يمكن الحصول على تقرير العينة األولى النهائي من هذا العنوان  ٦

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/doc/research/SAMPLE_Report_Final.pdf.  
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