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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 حماية البيئة :١٥رقم البند 

توصية للتصدي للمساهمة المتنامية النبعاثات محركات 
 ١ الطائرات في تغير المناخ

 )، أعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني٢ دولة متعاقدة٤١وثيقة مقدمة من (

 ملخص
ثيقة االنتباه الى الشواغل المتنامية ازاء مساهمة الطيران في تغير المناخ وما ينجم تلفت هذه الو

، تيسيرا ض األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات أو الحد منهيخفعن ذلك من حاجة الى ت
 . للتنمية المستديمة للطيران

ن توضح في بيانها يرجى من الجمعية العمومية أ: االجراء المعروض على الجمعية العمومية
 .١٤الموحد بشأن حماية البيئة التوصيات الواردة في الفقرة 

 
 خلفية الموضوع

وقد أدى اجراء   .  أجرت لجنة حماية البيئة في مجال الطيران حيزا كبيرا من العمل بشأن انبعاثات الطائرات              -١
الطيران والغالف الجوي   "لمعني بتغير المناخ    الى اعداد التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي ا       ) ١٩٩٦في عام   (االيكاو  
 في المائة في كفاءة الوقـود لكـل   ٧٠وأقر هذا التقرير أن الطائرات دون الصوتية المنتجة هذه األيام توفر نحو  ".  العالمي

 .راكب كيلومتر عما كانت عليه قبل أربعين عاما

 :قامت لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بما يلي -٢

 أن يساعد بها التحديث الفني، من خالل تحسين المحركات وتصميم الطائرات،            يمكنالطريقة التي   النظر في    •
 .وصوال الى تخفيض االنبعاثات

                                                        
 . واألسبانيةة والفرنسيةاالنجليزيب النصقدمت اللجنة األوروبية للطيران المدني  ١
، *، استونيا*، الدانمرك*، الجمهورية التشيكية*، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص*، ازربيدجان، بلجيكا*ألبانيا، أرمينيا، استراليا ٢

، مولـدوفا، مونـاكو،   *، مالطـه  *لكسمبورج،    *، ليتوانيا *، التفيا *، ايطاليا *، ايسلندا، ايرلندا  *، هنغاريا *، اليونان *، ألمانيا *، فرنسا *فنلندا
، سويسـرا، جمهوريـة مقـدونيا       *، السـويد  *، اسبانيا *، رومانيا، صربيا والجبل األسود، سلوفاكيا     *، البرتغال *، النرويج، بولندا  *هولندا

  .*اليوغوسالفية السابقة، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة
 .روبي في القائمة السابقة بعالمة النجمةيشار الى الدول األعضاء في االتحاد األو *
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النظر في مالئمة أطر العمل التنظيمية الحالية والبديلة للرد على اآلثـار الجويـة الناجمـة عـن انبعاثـات                  •
 .المحركات

النبعاثات في ظروف الصعود والتحليـق السـتكمال المطـارات          البدء في العمل بوضع منهجية للترخيص ل       •
 .القائمة فيما يتعلق بقواعد الهبوط واالقالع

 .دراسة تكنولوجيا تخفيض أكاسيد النتروجين وأهداف تكنولوجيا االنبعاثات الطويلة المدى •

في وصف آثار   " اعياالختالل االشع " الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ المصطلح         ١يستخدم تقرير  -٣
 كعام مرجعي، فان حصة االختالل االشعاعي الناجمة عن الطيران وصلت الى نسبة             ١٩٩٢ومع أخذ عام    .  غازات الدفيئة 

وفي المشهد المرجعي، فان االختالل االشعاعي النـاجم عـن         .   في المائة من المجموع بسبب جميع األنشطة البشرية        ٣,٥
 في المائة من جميع األنشطة      ٥ الى   ٢٠٥٠ ويصل في عام     ٣,٨ بعامل   ٢٠٥٠-١٩٩٢ترة  الطيران يتوقع أن ينمو خالل الف     

وقد زادت انبعاثات غازات الدفيئة من النقل الجوي الدولي التي أبلغت عنها الدول األطراف في اتفاقيـة األمـم                   .  البشرية
 .٢٠٠٠ و ١٩٩٠في المائة بين عامي  ٤٨المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ الواردة في الملحق األول بنسبة 

ـ              -٤ ات ومـن   تؤثر الطائرات في الغالف الجوي من خالل تغيير المستويات األساسية للغازات النزرة والجزيئ
وتشتمل انبعاثات الطائرات على غازات الدفيئة من قبيل ثاني أوكسيد الكربون وثااني أوكسيد             .  خالل تشكيل ذيول التركيز   

 O3 االشعاع األرضي والغازات النشطة كيميائيا التي تغير غازات الدفيئة الطبيعية، مثل األوزون              الهيدروجين التي تحتجز  
ويكمن أن تتفاعل الجزيئات مباشرة مع توازن االشعاع األرضي أو تؤثر في تشكيل السحب ومكوناتها               .  وأوكسيد النترات 

ة من الطائرات في الغالف الجوي، وتغير الكيمياء والفيزياء         وهناك سلسلة سببية تتراكم بها االنبعاثات المباشر      .  االشعاعية
 .الدقيقة، وتغير أيضا المواد النشطة اشعاعيا في الغالف الجوي مما يغير االخالل االشعاعي وبالتالي المناخ

تتوقع آخر التنبؤات المتعلقة بنمو الحركة في قطاع الطيران، التي نوقشت في االجتماع السادس للجنة حماية                 -٥
 طـائرة تضـاف   ١٢ ٦٦٧، مع زيادة ٢٠٢٠ في المائة في عام    ٤,١البيئة في مجال الطيران، أن يصل النمو السنوي الى          

ورغم التحسينات في الطـائرات وفـي تكنولوجيـا    .   الحتواء هذا النمو٢٠٢٠ و ٢٠٠٢الى األسطول العالمي بين عامي   
يئية، فانها لن تعوض عن آثار االنبعاثات المتزايدة الناجمة عـن           المحركات وكفاءة نظام الحركة الجوية الذي ستدر منافع ب        

 .النمو المتوقع في الطيران، كما وصف ذلك تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

 تقرير التقييم الثالث الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الـذي             ٢٠٠١خلص في يناير     -٦
الكتلة المتزايدة مـن المالحظـات تعطـي    "األدلة العلمية المتعلقة بتغير المناخ من جميع المصادر الى أن       استعرض جميع   

 :ولوحظ بوجه خاص ما يلي".  صورة جماعية الحترار عالم وتغيرات أخرى في نظام المناخ

 . درجة٠,٦زيادة المتوسط العالمي لحرارة السطح خالل القرن العشرين بنحو  •

 .رة خالل العقود األربعة األخيرة في الكلومترات الثمانية األكثر انخفاضا للغالف الجويارتفاع الحرا •

 .هبوط حجم الثلوج والجليد •

 .ارتفاع المتوسط العالمي ومستوى البحر وزيادة محتوى حرارة المحيط •

                                                        
 .، الطيران والغالف الجوي العالمي١٩٩٩الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ   1
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قيل ") لخدمات المالية تغير المناخ وصناعة ا   ("في تقرير أنجزته المبادرات المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة           -٧
مع التركيز على النتائج االقتصادية المحتملة لتغير المناخ، فان مديري الشركات، والجهات التنفيذيـة فيهـا، وأمنـاء                  "انه  

وستحتاج المؤسسات الماليـة الـى      .  صندوق المعاشات، والمستثمرين المؤسسيين سيجبرون بشكل متزايد على االستجابة        
 الشعار مصـارف  – في جميع قطاعات االقتصاد وفي كل مناطق العالم      –لمسؤوليات المالية الموحدة    تقدير الحجم الكامل ل   

 ".االسثتمار لديهم بالكامل، وادارة األصول، والبحث المتكافئ وأنشطة ادارة مخاطر المحفظات

أت أن تغير المناخ    قدمت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وثيقة الى لجنة حماية البيئة في مجال الطيران، ر              -٨
قد يتسبب في حاالت جوية من قبيل ارتفاع درجات حرارة السطح، والرياح العاتية، والتصاعد الجوي، التي سـتؤثر سـلبا    

 .في الظروف التشغيلية للطيران

 مقتضيات السياسة في المستقبل

 التزامات بموجب اتفاقيـة      دولة ٤١اللجنة األوروبية للطيران المدني البالغ عددها       في  لجميع الدول األعضاء     -٩
وتلتزم هذه الدول البالغ عددها     .   دولة منها على بروتوكول كيوتو     ٣٩األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ ووقعت        

 في المائة من حجم النقل الجوي العالمي، بتخفيض غازات الدفيئة فـي الطيـران أو      ٢٠ الى   ١٨ دولة، التي تمثل نحو      ٤١
 .الحد منها

ردا على الشواغل المتزايدة ازاء مساهمة الطيران في تغير المناخ، طلب قرار الجمعية العموميـة لاليكـاو                  -١٠
A33-7) من المجلس أن يبحث في خيارات السياسة لتخفيض اآلثار البيئية النبعاثات المحركات أو             ) ٢٠٠١أكتوبر  /سبتمبر

 .ية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخالحد منها ولتقديم اقتراحات الى مؤتمر األطراف في اتفاق

رد المجلس باالتفاق على وضع نموذج، مع مواد ارشادية، البرام اتفاقات طوعية بين الحكومة والصـناعة،                 -١١
 وهو نهج طوعي، ومنهج يتالءم وعمليـات اتفاقيـة األمـم            –ويحدد مجالين واسعين لمواصلة مبادالت حقوق االنبعاثات        

وقد أنجز عمل كبير بشأن الجوانب الفنية والقانونية للجبايات المتعلقة باالنبعاثات،           .  لمتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ    ا
 .التي لم تفض الى ابرام اتفاق بشأن وضع مواد ارشادية اضافية

طيـران أو الحـد   يدعو بروتوكول كيوتو جميع األطراف الى مواصلة تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من ال   -١٢
وهـذا  . غير أنه من الصعب ضمان االتفاق على اتخاذ اجراء متضافر وذي مغـزى .  منها وذلك بالعمل من خالل االيكاو   

 .يزيد من الضغوط على الدول التي لديها التزامات محددة بخفض االنبعاثات التخاذ االجراءات غير المتناسقة عالميا

ا ما فشلنا في العمل اليوم فان ذلك سيزيد من الضغط على ادارة الطلـب            واذ –نحتاج الى معالجة هذه اآلثار       -١٣
وسيترتب عن االستمرار في االعتراضات على تنمية قدرة المطارات         .   المتزايد أو تجميد تطوير البنية التحتية، أو كليهما       

ظر الى الطيـران علـى أنـه     وثمة خطر من أن ين   –وتتخذ االجراءات في القطاعات األخرى      .  آثار سلبية على الصناعة   
 .متخلف وقد تتخذ التدابير دون التشاور المالئم مع مجتمع الطيران أو مساهمته

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية

تطلب الدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني من الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العموميـة                -١٤
 :لاليكاو القيام ما يلي

 .االقرار بأن أثر الطيران على تغير المناخ ينمو مع مرور الوقت )أ
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التشجيع على السياسات الكفيلة بمساعدة الدول المتعاقدة التي هي أطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطاريـة                 )ب
 .المتعلقة بتغير المناخ التخاذ التدابير االحترازية لمكافحة تغير المناخ

 التي لديها التزامات قانونية ذات صلة بالموضوع، واتفاقـات قائمـة، وقـوانين راهنـة                االقرار بأن الدول   )ج
وسياسات مقررة قد تؤثر في االجراءات التي تسعى اليها من أجل تخفيض االنبعاثات أو الحد منها، وبالتالي االنضمام الى                   

، فيمـا   A35-WP/77ت قرار الجمعية العموميـة      الدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني في أال تدعم اقتراحا          
 فـي  الوارد ذكره) (ط(يخص التدابير القائمة على آليات السوق كما نوقشت في مجلس االيكاو، ومفادها تعديل نص مرفقه           

جه خاص،  لكي يتم تقييد امكانيات تنفيذ التدابير القائمة على آليات السوق للحد من غازات الدفيئة، وبو              ) المرفق بهذه الوثيقة  
أن الدول تتفق على فرض رسوم على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ريثما تجري االيكاو الدراسات القانونية واالقتصـادية   

 .والفنية الضرورية
الطلب من المجلس أن يواصل دعم األنشطة الرامية الى اجراء تحسينات اضافية على التكنولوجيا والعمليات                )د

 .كن،  تحديد تكنولوجيا وعمليات جديدة، من شأنها الحد من االنبعاثات وتيسير النمو المستدام للطيرانالقائمة وكذلك، اذا أم

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )أ(المرفق 

 )ط(، المرفق A33-7مقتطف من قرار الجمعية العمومية 

 :ان الجمعية العمومية
ير القائمة على آليات السوق تهدف الى  الى المجلس أن يواصل وضع ارشادات للدول بشأن تطبيق التدابتطلب -١

، فيف أثر الطيران على تغير المناختخفيض األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات أو الحد منه، وال سيما فيما يتعلق بتخ
ة وأن يضع اقتراحات ملموسة وتقديم المشورة في أقرب وقت ممكن الى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطاري

 .المناخ  المتعلقة بتغير
 الدول والمجلس ، مع مراعاة مصالح كل األطراف المعنية ، على تقييم تكاليف ومنافع التدابير المختلفة تشجع -٢

، ت تتوافق مع االطار الوارد أدناهبهدف معالجة انبعاثات محركات الطائرات بأكثر طريقة اقتصادية وعلى اعتماد اجراءا
 فيه الدول جهودا التخاذ اجراءات بشأن انبعاثات الطيران الداخلي وانبعاثات الطيران الدولي بنهج في الوقت الذي تبذل

 .متسق 

 التدابير الطوعية )أ
 الطيران لتخفيض انبعاثات الدول واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ اجراءات على األجل القصير تشجع )١

 .دابير الطوعية ها وال سيما من خالل التالحد منالدولي أو 
مثال لغرض التحديد الكمي ( المجلس على أن يسهل هذه االجراءات من خالل اعداد االرشادات تحث )٢

الالزمة لتلك التدابير، بما في ذلك ) لتخفيض االنبعاثات ورصد التخفيضات أو االجراءات والتحقق منها
ين األطراف التي تتخذ اجراءات مبكرة اعداد نموذج اتفاق طوعي حسب االقتضاء ، والعمل على ضمان تمك

 .من أن تستفيد منها وأال تتعرض فيما بعد ألي اضرار نتيجة لذلك 

 الجبايات المتعلقة باالنبعاثات )ب
 .ساريا   بشأن الجبايات المتعلقة باالنبعاثات ما زال٩/١٢/١٩٩٦ بأن قرار المجلس الصادر في تقر )١
 . فيه  لحالية الواردة الدول على اتباع االرشادات اتحث )٢
 الدول على االمتناع عن اتخاذ أي اجراء انفرادى لتطبيق جبايات متصلة باالنبعاثات تتنافي مع تحث )٣

 . االرشادات الحالية 
 . المجلس على تنفيذ المزيد من الدراسات ووضع المزيد من االرشادات بشأن هذا الموضوع تحث )٤
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 مبادالت حقوق االنبعاثات )ج
 . انشاء نظـام مفتـوح لمبادالت حقوق انبعاثات الطيران الدولي ؤيـدت )١
 من المجلس أن يعد على سبيل األولوية خطوطا ارشادية بشأن النظام المفتوح لمبادالت حقوق انبعاثات تطلب )٢

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

 .المناخ  أقصى قدر ممكن من المرونة بما يتمشى مع عملية اتفاقية األمم  المتحدة االطارية المتعلقة بتغير

 ـ انتهـى ـ


