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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 حماية البيئة :١٥رقم البند 

 موحد بسياسات وممارسات االيكاوبيان :  بعنوان A33-7تحديث القرار 
 المستمرة في مجال حماية البيئة

 ) والنرويج وسويسرا١ دول االتحاد األوروبي الخمس والعشرينوثيقة مقدمة من (

 صملخ
تستعرض هذه الوثيقة المشروع المنقح للبيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في 

، وتتضمن اقتراحات بادخال عدد صغير من التغييرات على (A35-WP/77)مجال حماية البيئة 
  في قطاعواالزدهاروهذا البيان الموحد اعالن بالتزام االيكاو بأن استمرار النمو .  مشروع النص

.  التفصيلية للسياسات والممارسات توضيحالطيران سيتم بالتناسق مع األهداف االجتماعية والبيئية، و
وهذه التغييرات المقترحة تحدث وتوضح بعض مواقف السياسات، وتوفر للدول أقصى مرونة 

زم تل، وال ال تنطوي على تعليمات مقررةوهذه التغييرات .  لوضع حلول ابتكارية لمشاكل البيئة
 .التزاماتها أو سياساتها الوطنية والدوليةتنافي اتخاذ أي اجراءات بالدول 

 المراجع
A38-WP/56 
A38-WP/76 
A38-WP/77 

 وثائق عمل لجنة ايكاك

  المقدمة -١

مشروعا منقحا للبيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية            WP/77عرضت الوثيقة    ١-١
 على ضوء التطورات التي استجدت بعد الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية، واالجتمـاع             ذا التنقيح  ه وقد أعد .  البيئة

وسيحل البيان الجديد محـل     .  مناقشات المجلس ضوء  ، وكذلك على    ٢٠٠٤في فبراير   المعقود  السادس للجنة حماية البيئة     
 .A33-7القرار 

                                                             
الجمهورية التشيكية والدانمرك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وايرلندا وايطاليـا والتفيـا وليتوانيـا                و قبرصوالنمسا وبلجيكا    ١

  والمملكة المتحدةويداكية وسلوفينيا والسفولكسمبورغ ومالطة وهولندا وبولندا والبرتغال واسبانيا والجمهورية السلو
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ذلك ألن  .  ساسية للحكم على مصداقية سياسة االيكاو البيئية      األرحلة  مالمثل  تلبيان الموحد   الصيغة المنقحة ل  ان   ٢-١
قطاع النقل الجوي، وتدرسـها دول كثيـرة ومنظمـات          حدود  السياسات والممارسات الواردة في البيان لها أهمية تتجاوز         

المركزية وهي تشـجيع    او  اليكمهمة ا  تتعرقل   قدو.  مشاركة عديدة في اطار النقل األوسع واألولويات وااللتزامات البيئية        
أضـف  .  بمشاكل البيئة المرتبطة بهذا القطاع    في االهتمام   ) الحقيقي أو التقديري  (النقص    بسبب الطيران المدني، وذلك  نمو  

في حين أخـذ  في النقصان،   آخذة   ليست   – المحلية واالقليمية والعالمية     –ان مخاوف المجتمع ازاء المسائل البيئية       الى ذلك   
 .زداد في بعض البلدانالنوعية ي الطيران الوعي بآثار

أهمية اتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجـة      يبرز  البيان الموحد مازال    هذا  مما يبعث على االرتياح أن مشروع        ٣-١
 يعزى جـزء  مجموعة متكاملة من األدوات والتدابيرالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية   أمام  جميع اآلثار البيئية، ويضع     

المشاركين من الهيئات التنظيميـة وقطـاع النقـل الجـوي فـي      جهود لى أعمال لجنة حماية البيئة، وال سيما        ا اكبير منه 
 .ودهم ومواردهم لبلوغ حلول مشتركةهمجموعات العمل، ألنهم كرسوا جل ج

  تعبر عن العمل الممتاز الذي تم منـذ الـدورة الثالثـة والثالثـين              A33-7كثير من النصوص المنقحة للقرار       ٤-١
استمرار لتضمن  متيقظة  لكن االيكاو والدول المتعاقدة لديها يجب أن تظل         .   جميعا حظي بترحيبنا والذي  جمعية العمومية   لل

لما هو مسـتحيل، بـدال مـن     المفرط  االنتباه  و.  دقصعن غير   اصدار اشارات سلبية    االلتزامات البيئية الراسخة، وتفادي     
 .اع ويقوض آفاق نموهالقطهذا االنتباه لما هو ممكن، يؤذي صورة 

ان التغييرات المقترح ادخالها على مشروع البيان، بصيغتها الواردة في مرفق هذه الوثيقـة، تشـكل محاولـة      ٥-١
حدد اتجـاه مسـتقبل السياسـة       ذي ي لامتواضعة اليضاح بعض المواقف واالبقاء على االيكاو في موقف الالعب الرئيسي            

 .البيئية في مجال الطيران

  WP/77المقترح في الوثيقة رقم تعديالت النص  -٢

 . يبين مغزاهاشرحوكل تعديل قد وضعنا رقما لو.  يوضح المرفق ما هي التعديالت التي نقترحها ١-٢

.   في القرارات السابقة ولكنها أصبحت متقادمـة      توردنصوص  تعديالت ل ) ١  (:مما يلي تتألف  هذه التعديالت    ٢-٢
 WP/77بما في ذلك احياء بعض النصوص التي اقترحـت الوثيقـة            ( WP/77تعديالت للتنقيحات المقترحة في الوثيقة      ) ٢(

 .اضافة نصوص صغيرة وجديدة تماما) ٣).  (حذفها

توصيات لجنة حماية البيئة، وأنها     والتعديالت المقترحة متوافقة تماما مع سياسات االيكاو        ل هذه   كاننا نرى أن     ٣-٢
 .الواقعتطابق 

 األثر المالي لالجراء المقترح -٣

 . له تأثير سلبي على موارد لجنة حماية البيئة واألمانة العامةةمقترحال اتتغييرهذه التقد أن ما من اننا نع ١-٣

 الجمعية العموميةاالجراء المعروض على  -٤
 وأن توافـق    ،بهذه الوثيقة ) ١(التغييرات المقترحة في المرفق     نظر في   أن ت يرجى من الجمعية العمومية      )أ 

 الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجـال حمايـة           عليها عند اقرار مشروع نص البيان     
 .WP/77  رقمرد في الوثيقةاوالالبيئة، 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المرفق

 مرفقات المشروع المنقح للبيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو هي عناوينالعناوين الجانبية الواردة أدناه : مالحظة
تعديل  كلويرد اقتراحنا مكتوبا بحروف عادية، وأدرجنا ل.  WP/77، الواردة في الوثيقة المستمرة في مجال حماية البيئة

 ادخال تغييرات على النص الراهن، أوضحنا هذه التعديالت بشطب النص المطلوب عندو.   بالخط المائلمقترح شرحا
حات تدل على أرقام الصفحات في النص واالشارة الى أرقام الصف.  البارزالغاؤه بخط مستقيم، ووضع النص الجديد بالخط 

 .االنجليزي لمشروع النص المنقح لهذا البيان
  عام–) أ(المرفق 

 : ليصبح نصها كما يليA-2الفقرة الخامسة من الديباجة في صفحة  تعديل ):١(االقتراح رقم 
 على أساس معلومات موثوقة سياسات االيكاو والدول المتعاقدة لديها ينبغي أن توضع المعلومات الصحيحةولما كانت "

 ضرورية كي تعد االيكاو السياسة وكذلك للدول المتعاقدة ."عن آثار الطيران على البيئة
وان كانت المعلومات .   لوضع السياسات أمر مفرط في التشددضرورياان جعل موثوقية معلومات الطيران شرطا :  السبب

كلما حتياطية االجراءات االكيد التام لصحتها ينبغي أال يحول دون اتخاذ الموثوقة مهمة جدا بطبيعة الحال، فان غياب التأ
 .اقتصاديةهذه االجراءات كانت 

 :A-2 ادراج فقرة سادسة في الديباجة في آخر الصفحة ):٢(االقتراح رقم 
نص على قد ، ١٩٩٢ة  الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية في سن،ولما كان اعالن ريو بشأن البيئة والتنمية"

ير ذ التأكيد العلمي التام سببا لتأخ يجب أال يتخ حتميوأبحدوث ضرر بيئي خطير تنذر حيثما كانت هناك أخطار "أنه 
 ."التدهور البيئيمنع التدابير االقتصادية الرامية الى 

التأكيد ي توضح أن غياب ه و. جةالخامسة الجديدة من الديبار الفقرة ينظهي هذه الفقرة الجديدة في الديباجة :  السبب
كما ان االلتزام باتخاذ .   التام ينبغي أال يستخدم سببا الرجاء أي اجراء يهدف الى معالجة المشاكل البيئية الخطيرةالعلمي

تعاقدة لدى مبدأ أساسي في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ، والتي انضمت اليها الدول الماالحتياطية التدابير 
 .االيكاو جميعا تقريبا

 :، بالصيغة التاليةA-3 في الصفحة "تحث"تبدأ بكلمة   تعديل طفيف على الفقرة الختامية التي ):٣(االقتراح رقم 
ال تتوافق مع  من شأنها أن تلحق الضرر بتطور تحث الدول على االمتناع عن اتخاذ اجراءات انفرادية في مجال البيئة -٧"

 ".المدني الدوليلطيران للمنتظمة التنمية ا
والتغيير الذي نقترحه يوضح .  نها قد تصبح ضرورية في بعض الظروفألالتدابير االنفرادية نستخف بينبغي أال :  السبب

والتنمية المنتظمة هي  للطيران المدني، ةالمنتظمالتنمية  نع عن التدابير االنفرادية التي تحول دونأنه ينبغي للدول أن تمت
 .عكس التوسع بال سيطرة وبال ضوابط
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 .أو المواد االرشادية بشأن نوعية البيئة/ وضع القواعد والتوصيات واالجراءات و–) ب(المرفق 
، بحيث يصبح النص كما A-4في الصفحة ) ب(  حذف كلمات قليلة من الفقرة الرابعة من ديباجة المرفق ):٤(االقتراح رقم 

 :يلي
 ." يشكل مصدرا للقلقبالرغم من عدم فهمه بصورة كاملة،، ت محركات الطائرات على البيئةتأثير انبعاثاولما كان "

.  تبدو كما لو كانت تنطوي على التقليل من شأن هذه االنبعاثات" بالرغم من عدم فهمه بصورة كاملة"ان عبارة   :السبب
 ".ةكاملصورة مفهومة ب"ة التي تعد  فان هناك بعض جوانب األنشطة البشري،وبالرغم من أن هذه العبارة صحيحة

 تشير الى لجنة حماية األخيرة التيفقرة ال قبل A-4الديباجة في الصفحة الى   اضافة فقرة جديدة ثامنة ):٥(االقتراح رقم 
 : البيئة

" الضغوط مع مللتعال"عدم اتخاذ خطوات مالئمة لتبديد المخاوف البيئية قد يسفر عن ضغط اضافي لوضع تدابير ولما كان "
 ."أو وقف تطوير المطارات في بعض أقاليم العالم

أصبح من الصعب في أوروبا تنفيذ وقد .  فهو بيان بالمصالح الذاتية الواضحة.  هذا االقتراح يشرح نفسه بنفسه  :السبب
األمر الذي (من الطلب اتخاذ تدابير للحد وذلك بسبب مطالبات بالتي تشتد الحاجة اليها، ومتقدمة المشاريع للبنية األساسية 

يدعم الحاجة الى اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة اآلثار البيئية، بصرف النظر عن مدى النص وهذا ).  من النموبالتالي يحد 
 .استصواب هذه التدابير في حد ذاتها

ة الجديدة ألكاسيد النيتروجين القاعدة القياسيلتطبيق  في الفقرة األولى من المنطوق حددة المهلة توحيد الم): ٦(االقتراح رقم 
 .تعديالت الملحق السادس عشرلتطبيق  االجتماع السادس للجنة حماية البيئة اأوصى بهالمهلة التي حسب 
باعتماد المجلس القاعدة القياسية الجديدة األكثر تشددا بخصوص ضوضاء الطائرات الدراجها في الفصل الرابع من ترحب 

أكثر تشددا بشأن انبعاثات أكاسيد النيتروجين جديدة االقتراح األخير بتنفيذ قواعد بالمجلد األول من الملحق السادس عشر، و
 .١/١/٢٠٠٨ ٣١/١٢/٢٠٠٨في 

من جدول األعمال أن القاعدة ) ١(دس للجنة حماية البيئة عن البند رقم لسا ابتقرير االجتماع) ح(المرفق جاء في   :السبب
على المحركات التي تنتمي الى الطراز أو الموديل الذي كان تاريخ انتاجه أو "القياسية الجديدة ألكاسيد النيتروجين ستطبق 

 ".٣١/١٢/٢٠٠٧انتاج أول طراز منه بعد 
 القيود التشغيلية المحلية المتعلقة بالضوضاء في المطارات فرض –) ه(المرفق 

 :A-11من آخر الصفحة ) ح (٣حذف الفقرة ):  ٧(االقتراح رقم 
 مراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران في األجل القصير بعد األحداث التي وقعت مؤخرا)  ح

 ، كان الغرض منه A33-7لتصدره في قرارها  ٢٠٠١في سنة  وميةعندما عرض هذا النص على الجمعية العم  :السبب
) ب(السادسة الجديدة من ديباجة المرفق وقد حلت الفقرة .  ١١/٩/٢٠٠١االشارة الى األحداث المأساوية التي وقعت في 

النمو العادية في لما كان من المتوقع أن يعود الطيران الى معدالت : " ونصها كاآلتيمحل هذه الفقرة ) A-4في الصفحة (
 وما بعده، عقب االنخفاض األخير في الحركة وانخفاض عدد الرحالت الجوية الذي أدى بدوره الى تخفيض ٢٠٠٥عام 

وال ينبغي ) ب(وهذه االشارة الى انخفاض الحركة الجوية وضعت في محلها السليم في المرفق ".  الشواغل المرتبطة بالبيئة
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ص المسائل المتعلقة بالضوضاء المحلية، ويمكن تفسير ذلك النص على أنه اشارة الى  يخهألن) ه(المرفق ها في ضعو
 .وما الى ذلك من أحداث أدت الى االضطراب (SARS) سبتمبر والى تفشي االلتهاب الرئوي الحاد الشديد ١١أحداث 
  التدابير القائمة على آليات السوق بشأن انبعاثات محركات الطائرات– )ط(المرفق 

، بعد الفقرة السابعة مباشرة التي تخص A-17اضافة فقرة ثامنة جديدة في الديباجة في صفحة ):  ٨(قتراح رقم اال
 :الضرائب

، ويعتبر بالتالي أنه  على وسائط النقل األخرى وعلى مصادر غازات الدفيئة األخرىدول كثيرة تفرض ضرائبكانت ولما "
 ".عاديغير أمرا تبدو كما لو كانت من الضرائب و بشأن اعفاء وقود الطائرات  االيكاسياسةاعادة تقييم  ال يمكن استبعاد

 ،سياسة االيكاو طويلة األجل بشأن اعفاء وقود الطيران الدولي من الضرائببضرورة اعادة النظر في   يمكن الدفع :السبب
الى أيام تعود هذه السياسة ف.  ملحوظةبصورة ر غيهذا االعفاء قد تالنص على الى في المقام األول الذي أدى ألن االطار 

كان الطيران المدني فيها صناعة وليدة تحتاج الى الدعم لكي ترسخ أقدامها، ولم يكن تأثير وقود الطيران على المناخ 
ينظرون الى في بعض األقاليم هناك قطاعات ملحوظة من المجتمع ومشاركون ذوو نفوذ و.  قضية تذكرآنذاك العالمي 

باألنشطة االقتصادية األخرى أو الطيران ، وال سيما اذا قورن  متقادمأمرمن الضرائب على أنه  الطيران اعفاء وقود
  وقد بدأت بعض الدول تفرض بالفعل ضرائب على وقود ).النقل البريمثل السيارات الخاصة و(بوسائط النقل األخرى 

أصدر االتحاد األوروبي أن التغيرات التي حدثت مؤخرا ومن .  في ذلكتنظر دول أخرى وبدأت الخطوط الجوية الداخلية، 
يسمح بفرض الضرائب على الوقود الذي يستهلك في الرحالت الجوية التي تشغل في داخل االتحاد األوروبي اذا قانونا 
المعاملة والحجج تتعلق باألكثر بالمساواة في .   دولة المنشأ ودولة المقصد اتفاقا ثنائيا على فرض هذه الضرائبعقدت 

وهذه الفقرة الحيثية الجديدة ال الزام فيها بفرض ضرائب على وقود النقل .  الضريبية مثلما هي الحال في المسائل البيئية
أن الحظر على فرض هذه الضرائب قد يستحق اعادة ترى ا اشارة بسيطة الى أن بعض الدول هالجوي الدولي، وانما في

 .النظر
، بحيث يصبح A-17، في الصفحة "واذ تالحظ"التي تبدأ بعبارة من النص المنقح الثانية الفقرة تعديل   ):٩(االقتراح رقم 
 :نصها كاآلتي

التحليالت التي أجرتها لجنة حماية البيئة في مجال الطيران قد أثبتت أن انشاء نظام لمبادالت االنبعاثات أن واذ تالحظ "
اجراء المزيد من  الحاجة الى، فان ني أوكسيد الكربون من الطيرانيشكل حال فعاال واقتصاديا للحد من انبعاثات ثا

 ."لنظام مبادالت االنبعاثات في الطيران المدني الدوليقد يساعد على وضع اطار الدراسات وتقديم المواد االرشادية 
دل على أن مبادلة االنبعاثات على االستنتاج الذي يالتأكيد األثر األول هو .  تنطوي هذه التغييرات على ثالثة آثار:  السبب

النص المقترح في الوثيقة رقم لم يدرج في تشكل تدبيرا اقتصاديا لمعالجة مسألة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وهو أمر 
WP/77  . واألثر الثاني هو ازالة االيحاء بأن المزيد من الدراسات واالرشادات شرط ال غنى عنه لوضع خطة لتبادل

واألثر .  شرع بجدية في النظر في وضع خطة من هذا القبيل ذلك ألن االتحاد األوروبيوالجوي، النقل شمل االنبعاثات ت
الطيران قد يشارك في الخطة األوروبية قطاع األخير هو ازالة االيحاء بأن تبادل االنبعاثات يشكل حال طويل األجل، ألن 

 .٢٠٠٨لمبادلة االنبعاثات اعتبارا من سنة 
 :، على النحو التاليA-18في الصفحة " واذ تدرك"التي تبدأ بعبارة ) ٣)  حذف الفقرة الجديدة ب):١٠(رقم االقتراح 

 "تدرك أن ارشادات االيكاو الراهنة ليست كافية في الوقت الحاضر لتنفيذ الرسوم على انبعاثات غازات الدفيئةواذ )  ٣"
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نوعة اآلراء وبعض المسائل المعلقة التـي تحـيط بامكانيـة فـرض              على النحو السليم م    WP/76بينت الوثيقة رقم      :السبب
لـيس  ) في حالة بلوغ اتفاق علـى هـذه االرشـادات   (القائم لغاية اعداد ارشادات االعفاء لكن  .  الرسوم على غازات الدفيئة   

ي تعتبرهـا بعـض   المرونة التهذا االعفاء  ، وقد يزيل     والذي مازال صالحا   ٩/١٢/١٩٩٦مخالفا لقرار المجلس الصادر في      
وقد اعترف القرار الصادر فـي سـنة   .   لمعالجة االلتزامات المحلية واالقليمية بشأن انبعاثات غازات الدفيئة ةالدول ضروري 

هذه الفقرة سوف تمثل تحـوال كبيـرا فـي سياسـات         اضافة  ان  لذلك ف  على هذه المسألة، و    عدم وجود اتفاق عالمي    ب ١٩٩٦
 .هاأدن) ١١(القتراح رقم لمنطقي انظر أيضا السبب ال.  االيكاو

فـي  ) ٣)الفقرة برقم هذه صبح سي" (تحث"التي تبدأ بكلمة ) ٤)  اعادة الكلمات التي حذفت من الفقرة ب):١١(االقتراح رقم   
 :، بحيث يصبح النص كما يلي)أعاله) ١٠(حالة قبول االقتراح رقم 

تتنـافى مـع االرشـادات    ي لتطبيق جبايات متصلة باالنبعاثات الدول على االمتناع عن اتخاذ أي اجراء انفراد  تحث   )٤) ٣"
 .االرشادات الحالية  معتتنافى الحالية
يتوافـق  ، و  والذي مازال ساريا   ٩/١٢/١٩٩٦ أمر يتوافق مع قرار المجلس الصادر في         ةالمحذوفالعبارة  ان اعادة     :السبب
 دولة عضوا في لجنة ايكـاك أن االقلـيم   ٤١ المقدمة من WP/139فقد بينت الوثيقة رقم .  أعاله) ١٠(مع اقتراحنا رقم كذلك  

وال بـد  .   على فرض الرسوم المتعلقة بغازات الدفيئة الى حين اعداد ارشادات جديدة    ايعارض ما هو بالفعل حظر    األوروبي  
تنفذ عما قريب بشأن     أمر ال يستند الى الخطط التي س       "واذ تدرك "التي تبدأ بعبارة    ) ٣)من التشديد على أن معارضة الفقرة ب      

فرض الرسوم على غازات الدفيئة، وانما على أساس اعتقاد قوي بأن جميع الخيارات المتاحة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة                  
 .تستحق االبقاء
ـ   "مبادلة االنبعاثات "تحت عنوان   " واذ تطلب "التي تبدأ بعبارة      حذف الجملة األخيرة من الفقرة        ):١٢(االقتراح رقم    ام  في خت
 :على النحو التالي) A-19الصفحة ( للبيان التنقيح المقترح

وأن يضمن المجلس في اطار هذين النهجين أن ارشادات النظام المفتوح لمبـادالت االنبعاثـات تهيـئ األسـاس الهيكلـي        "
لتقـارير والرصـد    والقانوني لمشاركة قطاع الطيران في نظام المبادالت المفتوح، وأنها تتضمن عناصر أساسية مثل تقديم ا              

 ."واالمتثال
لجنة حماية البيئة فـي  ال تعبر بدقة عن دور االيكاو في هذين النهجين اللذين وافقت عليهما           ألنها  هذه الجملة   حذفت    :السبب

وقد تم استبعاد النهج الذي يقضـي بوضـع         .   لمبادلة االنبعاثات  متكامل والنهج الطوعي  اجتماعها السادس، أال وهما النهج ال     
هـذين  وفـي ظـل     .  وضع ميثاق من هذا القبيـل     تسوغ  رعاية االيكاو، ولم تستجد أي تطورات       تحت  ثاق قانوني جديد    مي

الدول أو المنظمـات التـي تسـتهل خططـا          الى  دعم  تقديم ال الخيارين اللذين تم االبقاء عليهما، سيقتصر دور االيكاو على          
واالرشـادات وحـدها   .  لكي تتبعها حسب االقتضـاء النظام المتكامل التي تنفذ م االرشادات الى الدول     يتقدعلى  طوعية، أو   

وبالنسبة للنظام المتكامل فان الدول هي التي ترسـي األسـاس اذا قـررت        .  ألي خطة " األساس الهيكلي والقانوني  "توفر   ال
 .ادراج قطاع الطيران في الخطط التي تضعها لمبادلة االنبعاثات

 ـ انتهـى ـ

 


