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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية
  التنفيذيةاللجنة 

  حماية البيئة : من جدول األعمال١٧البند 

   إلدارة آثار الطيران على البيئةاملنهج ش
  ،١ األعضاءهاودولباسم الجماعة االوروبية البرتغال  من ةمقدمورقة (

  )، ومن اليوروكنترول٢نيومن دول أخرى أعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المد

  التنفيذيلخص الم
م لقطاع ابهدف ضمان النمو المستد المترتبة على البيئة والمحلية العالمية اآلثار معالجة أهميةتشدد هذه الورقة على 

من خالل تطبيق نهج شامل يضمن عناصر القواعد وتركز هذه الورقة على الجهود للحد من االنبعاثات .  الطيران
 إدارة الحركة الجوية والتدابير القائمة على وتحديثالفنية والتطورات الحاصلة في مجال البحث والتكنولوجيا القياسية 

سيما موضوع االتجار   الالعناصر،آخر هذه الى توضح هذه الورقة موقف أوروبا بالنسبة كما .  آليات السوق
  .نهج، كجزء من هذا الباالنبعاثات والرسوم المفروضة

  :ما يليبالقيام لعمومية ايرجى من الجمعية  :اإلجراء
 االنعكاسات على بها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن ما باإلثباتات األخيرة التي تقدمتأخذ علأن   )أ

  .نبعاثات غازات الدفيئةال إذا لم تخفض المستويات الحالية ،تغير البيئة
 فإن ،فريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بخفض مثل هذه االنبعاثات اله في حين يطالبأن تأخذ علما بأن  )ب

 ةاالنبعاثات الناتجة عن الطيران تتزايد ومن المتوقع أن تستمر في النمو على الرغم من التحسينات التكنولوجي
  .ةوالتشغيلي

  لمساعدة الدول،التجار باالنبعاثات بما في ذلك الرسوم وا،السوقآليات قائمة على التدابير الأن تسهل استخدام   )ج
  .  إدارة هذه االنبعاثاتعلىالمتعاقدة 

  .نهج شامل لمعالجة انبعاثات الطيران اعتمادأن تأخذ علما بالتزام أوروبا   )د
  . تأكيد التزامها مبدأ عدم التمييز على أساس الجنسية في تطبيقها للتدابير البيئيةإعادة  )ھ

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  إلى أدنى حد منتقليل ال– حماية البيئة( —  Cه الورقة مرتبطة بالهدف االستراتيجيهذ
  .)التأثير السلبي للطيران المدني العالمي على البيئة

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية
   :المراجع

                                                             
فيـا  تيـا وال يطالإيرلندا وآريا والمانيا واليونان وهنغأستونيا وفنلندا وفرنسا وإنمرك واشيكية والدتالنمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والجمهورية ال     ١

 الدول البالغ  ه جميع هذ  . سبانيا والسويد والمملكة المتحدة   إ وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا و       ة ومالط غبرمتوانيا ولكس يول
  .يوروبية للطيران المدن اللجنة األيعضاء فأيضا أ يدولة ه ٢٧عددها 

 وجمهورية مقـدونيا    اناكو والنرويج وصربيا وسويسر   آيسلندا ومولدوفا ومو  رسك وكرواتيا وجورجيا و   ذربيجان والبوسنة واله  أنيا و يرمأانيا و بلأ  ٢
  .الفية السابقة وتركيا وأوكرانياوساليوغ
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  الطيران على البيئةآثار - ١

 لالقتصاد العالمي ألنه يسهل النموقدم الطيران المدني العديد من المنافع إلى المجتمع العصري وهو مهم  ١- ١
 .للعمالةمهم مصدر االقتصادي والتبادل الثقافي، كما انه 

 أساسا  ذلكويعود  والعالمييبشكل سلبي على البيئة على المستويين المحل يؤثر الطيران ،من جهة أخرىو ٢- ١
 . انبعاثات المحركاتوبسبب الضوضاء 

 اآلثار المحلية

أردنا   ماإذا اآلثار ويجب معالجة هذه ، الضوضاء وتلوث الهواءتيكلتساهم عمليات الطيران في مش ٣- ١
سجيل  قد تم تهوعلى الرغم من أن.  دعم كاف من الجمهورب أردنا التمتع  ماوإذاسعة المطارات في  عاالستمرار في التوس

 عن الناتجةة اآلثار  هذا التقدم لمواجهتعزيز فمن الضروري ،تخفيض مهم في مستوى ضوضاء هيكل الطائرة ومحركاتها
 .زيادة نشاط الطيران

مركزات القواعد القياسية لنوعية الهواء بالنسبة الى  اختراق  في بعض الحاالت يتم حاليا،في أوروباو ٤- ١
عدم الوفاء بهذه القواعد القياسية في محيط خطر على األقل في حاالت أخرى يظهر والنتروجين الجزيئيات وثاني أكسيد 

بما أن مصادر أخرى تخضع  و،ومع توقع مضاعفة انبعاثات اكاسيد النتروجين خالل العقدين المقبلين.  راتالعديد من المطا
 انبعاثات محركات الطائرات على نوعية الهواء اد أهمية آثاردفمن المفترض أن تز ،بشكل متزايد إلى قواعد أكثر صرامة

 الثانوية غير العضوية أكسيد النتروجين وااليروسوالتاني السيما من خالل مساهمة مركزات ث(المحلي وعلى الصحة 
 ).واألوزون

 دوليةاآلثار ال

 نبعاثاتالأن اعلى  (IPCC) المناخالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير أعده ينص التقييم األخير الذي  ٥- ١
 إلى العديد من وتفضيترار  إلى زيادة االحأو عند اجتيازها، قد تؤديمعدالت الحالية ال فيالمتواصلة لغازات الدفيئة 

 .الحادي والعشرينالتغيرات في نظام المناخ العالمي في أثناء القرن 

نهاية هذا  مئوية في  درجة٦,٤ و ١,١ بين  العالميحرارةالدرجة  متوسط يتراوح ارتفاعأن المقدر من  ٦- ١
 .القرن

الدول النامية التي تكون وفي وجه الخصوص سيكون صعبا على  ،منتشرة وستكون آثار تغير المناخ قويةو ٧- ١
 من الضروري أن تساهم كل ، دون ذلكلحؤولول.  تكيف معهات أن قدراتها على التكيف مع التغيرات أقل من غيرها،

 .هذه القاعدةأن الطيران المدني ليس استثناء عن القطاعات في الحد أو الخفض من انبعاثات غازات الدفيئة و

 فان ،انبعاثات غازات الدفيئة من  فقط حاليا نسبة مئوية بسيطةنعلى الطيرا يحتسب على الرغم من أن ٨- ١
وأن انبعاثات .   أن تبقى على هذا المنحى في المستقبلويتوقعكمية هذه االنبعاثات تتزايد بسرعة في العديد من الدول 

ول باتفاقية األمم المتحدة  المرفق األ المدرجة في من جانب الدولا تم اإلبالغ عنهالتيغازات الدفيئة من الطيران الدولي 
 إن ، وحدهاأوروباوفي .  ١٩٩٠ن مستويات ٪ ع٥٢ تشير إلى نمو تراكمي بنسبة ،٢٠٠٤ية بشأن تغير المناخ لعام اإلطار
 الهدف في لخفض االنبعاثات المطلوب البيئي األثر ربع سيوازن أكثر من لالحترار الناتج عن هذه االنبعاثات اإلضافياألثر 

 . المنوال استمر معدل النمو على هذا إذا ، كيوتولبروتوكو بموجب األوروبيةماعة المحدد للج

انبعاثات   تأثيرمقارنة مع المناخ على أكبر ا العلمية أن الطيران يؤثر تأثيرالبحوث تشير ،باإلضافة إلى ذلك ٩- ١
على أساس بيانات ـ  (IPCC)قدر فريق الخبراء ، ١٩٩٩وفي عام .  ن نشاطات الطيران عةغازات الدفيئة الصادر

 عن الناتجالقسر  وأربعة أضعاف نطيران كان يتراوح بين ضعفي الناتج عن الاإلشعاعيمجموع القسر أن ـ  ١٩٩٢ عام
 .العالي اآلثار المترتبة عن التغيير في تكوين السحاب باستثناء ،انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحدها
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م للطيران افي تغير المناخ يشكل تحديا بالغ الجدية للنمو المستد  مساهمة االنبعاثاتأنبمنصف القول ومن ال ١٠- ١
  . تجاهل هذا التحدي بأي شكلوال يمكن

 الحاجة إلى نهج شامل - ٢

 . عن الطيرانةجميع اآلثار البيئية الناتجفرد يستطيع أن يعالج بشكل مناسب  منتدبيرما من  ١- ٢

 ، دول متعاقدة أخرى لدى االيكاوة، على غراربدأت الدول األوروبي ،إدارة ضوضاء الطائراتفيما يتعلق ب ٢- ٢
 وتدعم القرار الذي اتخذته لجنة حماية البيئة في مجال الطيران في اجتماعها السابع لمراجعة فاعلية "النهج المتوازن"ذ يتنف

عنصرا مهما  بالنسبة الى الضوضاءأصبحت القواعد القياسية األكثر صرامة  باإلضافة إلى النهج المتوازن،و.  هذا النهج
 .في شروط نمو الطيران في المستقبل

.   الدعم نهجا شامال يتضمن عددا من العناصر متبادلةأوروبا تطبق ، انبعاثات الطائراتفيما يتعلق بإدارة ٣- ٢
 تنفيذالترويج للتنمية في مجال البحوث والتكنولوجيا و ولتحسين القواعد القياسية الفنيةوتتضمن هذه العناصر دعم االيكاو 

 . السوق آلياتنظام أكثر فاعلية إلدارة الحركة الجوية لتحقيق اثر بيئي ايجابي وتنفيذ التدابير القائمة على

إن أوروبا لملتزمة بمواصلة دعم االيكاو في إعداد القواعد القياسية لتصميم فني أفضل للحد من االنبعاثات و ٤- ٢
 وتحتاج هذه القواعد القياسية أن تراجع بشكل منتظم ".  عالجدرهم وقاية خير من قنطار "متبعة المثل القائلعند المصدر 

 . أفضل التكنولوجياتإعداد واستخدامعند الضرورة لضمان تحدث و

االتحاد األوروبي لتنمية البحوث   اإلطارية األخيرة التي اعتمدها البرامجفإن ،بالنسبة إلى البحث والتنمية ٥- ٢
 وقد اعتمد.  مهمة في أداء الضوضاء واالنبعاثاتإلتاحة تحسينات الرئيسية اريع والتكنولوجيا قد دعمت عددا كبيرا من المش

إلى المشاريع التي تهدف إلى ويعطي األولوية القصوى ، ٢٠٠٦في شهر ديسمبر ) FP7 ( إطاري برنامجاالتحاد آخر
وسيتيح .  ثل هذه المشاريع لتمويل م٢٠٠٧ مليون يورو في سنة ١٦٠ مع توفير حوالي " طابع البيئة على الطيرانإضفاء"

 والتي ألوروبية وقطاع صناعة التكنولوجياا وهي مبادرة مشتركة بين المفوضية ،"السماء النظيفة"تنفيذ هذا البرنامج أيضا 
 البيئة الناتج تأثر باإلضافة إلى خفض ،خفض الضوضاء واالنبعاثاتتإلى تحقيق التنفيذ المبكر لتكنولوجيات ومنتجات  تسعى

 .لتكنولوجيات والمنتجات وإنتاجها وصيانتهاايم هذه عن تصم

 في مجال إدارة الحركة بحوثرنامج االتحاد األوروبي إلجراء  بفإن ،أما بالنسبة إلى إدارة الحركة الجوية ٦- ٢
 ة يهدف إلى عصرن٢٠٠٥ الذي أطلقه االتحاد في عام )SESAR -  سيسار( الموحدة األوروبية الجوية ضمن األجواء

عن (الكفاءة  أال وهي تحسين ،أهداف طموحة  البرنامجلهذاو.  نية األساسية األوروبية إلدارة الحركة الجويةوتحديث الب
وتحسين )  ثالث مراتعن طريق مضاعفتها(وتحسين السعة )  الى النصف تكلفة الوحدة إلدارة الحركة الجويةإنزالطريق 

 وان . )٪١٠ بنسبة  الواحدةالرحلةق خفض انبعاثات ن طريع(وتحسين األداء البيئي ) مضاعفتها عشر مرات(السالمة 
واإلدارة (CDA)  بالنزول المتواصلمثل االقتراب  ، الحركة الجويةفي مجال إدارة ة األخيرةاألوروبي التشغيليةالمبادرات 

 . كبيرا على البيئة ايجابيا قائمة حاليا وتؤثر تأثيرا،(DMEAN)  المجال الجوي األوروبيالنشطة لشبكة

  آليات التدابير القائمة علىال بد من أن تكون ، فلهذا السبب،ولكن هذه العناصر لن تكون كافية بمفردها ٧- ٢
ن تكون هذه التدابير مكملة بشكل مفيد لتدابير أخرى عن طريق توفير الحوافز أ ويمكن . السوق جزءا من أي نهج شامل

 المرونة إلى الشركات بصورة فردية تتيح  للتدابير أنويمكن.  خفضهال حتى أوت إلى قطاع الصناعة للحد من االنبعاثا
 حيث التكلفة فعالية من تكون هذه التدابير أكثر ،األحيانأغلب وفي .  في أفضل طريقة لالستجابة إلى التحديات البيئيةللنظر 

 ."السيطرةوللقيادة " التنظيمات التي تعتمد على وسائل تقليدية مقارنة مع
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 الماضيةالعمومية  منذ الجمعية المحرزقدم الت - ٣

أعدت لجنة االيكاو لحماية البيئة في مجال الطيران ، ٢٠٠٤اد الجمعية العمومية في سنة منذ انعق ١- ٣
قد وافق عليها و ،المحلي التي تؤثر على نوعية الهواء االنبعاثات  المفروضة على المطلوبة الستخدام الرسوماإلرشادات

 على اآلثارالنتائج بالنسبة إلى لم تكن و. من حيث التكلفة هذه الرسوم لفعالية تحليال اللجنة أيضا نفذت وقد  .مجلس االيكاو
 آثار هذه الرسوم الضوء على أن سلط  هذا التحليل قدولكن.   قطاع الصناعة حاسمة ممارساتمجموع االنبعاثات وعلى

 . جدا، محدودة٢٠٠٤ العمومية لعام جمعية والتي أثارت هذه المسالة في ال،على الدول النامية

 ٥-٣٥ في قرارها ٢٠٠٤سنة ت الجمعية العمومية في فقد أيد ،النبعاثات التي تؤثر على المناخلبالنسبة  ٢- ٣
النهج الثاني على إدراج الطيران بينما يقوم  النهج األول على االتفاقات الطوعية ، يعتمداعتماد نهجين لالتجار باالنبعاثات

 االطارية بشأن ألمم المتحدةامع عملية اتفاقية يتوافق  بما ، وذلكاالتجار القائمة التي تشغلها الدول المتعاقدةخطط ي الدولي ف
 ومشروعاالنبعاثات ب لالتجار الطوعية الخططبشأن  قد اعتمد مجلس االيكاو تقريرا ، ومنذ ذلك الوقت. تغير المناخ

 .إرشادات للدول المتعاقدة

 العمومية  االيكاوجمعية كما تدعو ،ن رسوم االنبعاثات واالتجار بهاأعتماد اإلرشادات بشترحب أوروبا با ٣- ٣
 .اإلرشادات هذه عالجة انبعاثات الطيران مع مراعاتها الدول المتعاقدة على تنفيذ التدابير الفعالة لمالى حث

 الدراسة - ٤

  الرسوم المرتبطة باالنبعاثات

الرسوم التي ترتبط بنوعية الهواء بيئة في مجال الطيران بشأن على الرغم من أن تحليل لجنة حماية ال ١- ٤
بسبب  الضئيل التي تطبق حاليا مثل هذه الرسوم وثانيا  المطاراتعددبسبب   أوال فهذا يفهم،حاسمة لم تكن نتائجه المحلي

بقت على نطاق أوسع لو ط التدابير األساس للتشكيك بأن هذه التحليل ا هذوفريوال .  المستوى المنخفض لهذه الرسوم
 ال تزيل هذه النتائج غير الحاسمة الحاجة إلى  إبقاء هذا الخيار ،باإلضافة إلى ذلك.  ستكون حقا فعالة من حيث التكلفة

الرسوم تعتبر  اذ أن بعض المطارات تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالقواعد القياسية المقبولة لنوعية الهواء و،مفتوحا
 . هذه الصعوباتاجتيازي تساعدها على من الوسائل الت

 الرسوم التي االمتناع عن تنفيذ  على الصادر عن الجمعية العمومية الدول المتعاقدة٥-٣٥يحث القرار و ٢- ٤
أنه لم وعلى الرغم من . ٢٠٠٧اد الجمعية العمومية في عام  الناتجة عن الطيران قبل انعقتستهدف انبعاثات غازات الدفيئة

وتطبيقها لتكامل االقتصادي لإقليمية بين الدول األعضاء في منظمات  هذه الرسوم بواسطة االتفاق المتبادل  تنفيذ مثليستبعد
الدول المعنية ما بين المشغلين الجويين على  هذا النهج أن تميز يقد يستدعف ، لتلك الدول التابعينالمشغلين الجويينعلى 

 وقد قبلت أوروبا هذه النتيجة . ألية دولة شكل بالطبع خيارا غير عمليي وهذا ها،طيران، وتميز ضد شركات أساس الجنسية
 ، المزيد من اإلرشادات وتستكملستعد، وعلى اعتبار أن الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية مؤقتةأنها على أساس 

 ،١٩٩١ ناقشت هذه المسألة منذ عام  قدوعلى الرغم من أن االيكاو.   االتفاق على مثل هذه اإلرشادات اإلضافيةتعذرولكن 
لم تتمكن من االتفاق ال على التنفيذ العالمي وال على اإلرشادات التي يمكن أن تسهل التنفيذ الفعلي من جانب مجموعة من ف

غازات الدفيئة إلى خفض  الرسوم المفروضة على انبعاثات  أعمال االيكاو بشأن، لم تفضوعلى هذا األساس.  الدول
 ينبغي للدول المتعاقدة أن ، لذلك.  من بروتوكول كيوتو٢-٢ وهدف المادة لدى المنظمةهو هدف استراتيجي و، اتاالنبعاث
تغير لمواجهة لوفاء بموجباتها الدولية ضرورية ل طليقة التخاذ التدابير أو مجموعة من التدابير التي تعتبرها  حرةتكون
 .المناخ
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  االنبعاثاتتجار باال

 لزيادةل البيئية لاليكاو يظهر توقعا ملحوظا األهدافن تقييم إت المتوقعة في التكنولوجيا فحتى مع التحسينا ٣- ٤
 . إلى الخفض المثبتة الحاجةتتضح فيه يوم بعد يوم عن الطيران المدني في وقت الناجمة الكربون أكسيدفي انبعاثات ثاني 

حدود لالنبعاثات ولكن يترك للمشغلين  بوضع فهو يسمح :يعتبر االتجار باالنبعاثات من الوسائل المرنة ٤- ٤
مقارنة حيث التكلفة  تعتبر هذه الوسيلة أكثر فاعلية من ، ولذلك.  بهذه الحدودالوفاء ةيالجويين حرية اتخاذ القرار لمعرفة كيف

 اراالتج فإن ،وعن طريق تحديد قيمة للكربون.  تتيح حوافز مناسبة لقطاع الصناعة كما أنها ،مع التنظيمات األخرى
 ستقل ، قد طبقت حلوال مبتكرة الصناعةحيث تكونو . ويشجع على االبتكار االنبعاثات  منتخفيف يحفز على الباالنبعاثات
 .التجار باالنبعاثات المحددة في إطار خطة لموجباتالنبعاثات الضرورية للوفاء بحصص اال

 ة لالتجار باالنبعاثات المتعددأوسع خطة (ETS)األوروبية لالتجار باالنبعاثات الجماعة  خطةعتبر ت ٥- ٤
جهود الجماعة األوروبية لمعالجة تغير  في صلب هيو ، على مستوى المشغلين الجويين في العالمةالمطبقالقطاعات و

 مع الخطة في الدوليعن الطيران الناجمة حاليا الجماعة األوروبية في وضع تشريعات إلدخال االنبعاثات وتنظر .  المناخ
 الجماعة األوروبية بحصتها من الموجبات المشتركة وفاء وسيساهم ذلك في .  حسب االقتضاءت االيكاومراعاة إرشادا

 من ٢-٢ وفقا للمادة الدوليعن الطيران الناجمة  بدور ريادي ومعالجة االنبعاثات لالضطالع المتقدمةالملقاة على الدول 
 عدموسيضمن ذلك أيضا .   االيكاو إطارحدد فيد على نهج ي التي تعتم عن طريق تنفيذ اإلجراءات، وذلك كيوتولبروتوكو

 . على خفض االنبعاثات في قطاعات أخرىتأثيرا سلبياعن الطيران الدولي الناجمة  الزيادة في االنبعاثاتتأثير 

 أن تطبق  كما تقتضيه اتفاقية شيكاغو،،من الجوهريوتفاديا للتمييز، فبهدف ضمان كفاءة  مثل هذا الجهد  ٦- ٤
هذا النهج يظهر  و. التفرقة على أساس الجنسية دون الخطةعلى كل شركات الطيران التي تعمل ضمن نطاق لتدابير اهذه 

 . اإلرشادات التي اعتمدها مجلس االيكاو وسمح بنشرهامشروعجليا في 

  االستنتاجات - ٥

 المستقبلية قعاتالتواإلخفاق في السيطرة على االنبعاثات في أوروبا انعكاسات سلبية على صورة ينتج عن  ١- ٥
ضغوط ال ستزداد بشكل متواصل ، وبدون اتخاذ مزيد من اإلجراءات لمعالجة أثار الطيران على البيئة. للطيران في أوروبا

 .تجميد تنمية البنية األساسية على الطيران بصورة صارمة و الطلبوالقطاع السياسي الداعية الى إدارةالجمهور من 

 ال مفر من اعتماد نهج شامل لمعالجة موضوع ،م للطيرانمو المستدامواجهة ذلك ولضمان النهدف ب ٢- ٥
 .عناصر متكافلة مع بعضها البعض يتألف من انبعاثات الطيران

أكثر  مثل هذه التدابير  وتعتبر . السوقآليات على ة من الضروري تنفيذ تدابير قائم،وفي هذا السياق ٣- ٥
 .التنظيمية التقليدية الوسائل مقارنة معمرونة وكفاءة من حيث التكلفة 

لغاية اآلن بشأن التدابير القائمة على آليات االيكاو وفي حين أن أوروبا ترحب باألعمال التي تقوم بها  ٤- ٥
 وينبغي .  بناءة إال إذا قامت الدول المتعاقدة بتطبيق مثل هذه الجهود بشكل يتسم بالكفاءة لن تكون هذه الجهودلكن ،السوق

 للتوصل إلى درجة مناسبة من التجانس مع الكّد والجدالتي تتخذها الدول المتعاقدة االجراءات ع تسهيل دور االيكاو وتشجي
 .ةج المطبقوالعالمي في النه

  ـ انتهـى ـ


