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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  )٢٠٠٧ سبتمبر ٢٨-١٨مونتريال، (

 التنفيذيةلجنة لا

  حماية البيئة  : من جدول األعمال١٧ لبندا
  وجهة نظر جمهورية مصر العربية كاحدى الدول 
  النامية بشأن تجارة انبعاثات الطيران المدني

 )جمهورية مصر العربيةورقة مقدمة من (

   التنفيذيصالملخ
 الدول النامية بشأن تجارة انبعاثات الطيـران        كإحدىتقدم هذه الورقة وجهة نظر جمهورية مصر العربية           )أ 

 .المدني، وتعرض توصياتها في هذا الشأن
  :تدعى الجمعية العمومية الى ما يلي: اإلجراء

  . في هذه الوثيقة٤ الى ١أن تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرات من   )أ
  . في هذه الوثيقة٥أن تأخذ في االعتبار التوصيات الواردة في الفقرة   )ب

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

التقليل الـى   –حماية البيئة ( — Cورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي   
  ).أدنى حد من التأثير السلبي للطيران المدني العالمي على البيئة

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية

 لمقدمةا

 واإلقليمييقدر مجتمع الطيران المدني المصري حماية البيئة على المستوى المحلي  ١-١
والعالمي، وبناء على ذلك تود جمهورية مصر العربية التمسك بالقواعد القياسية الصادرة عن االيكاو األمر 

 .الذي يؤدي الى الحفاظ على نظام متماسك لصناعة النقل الجوي على المستوى العالمي

تبذل جهود كبيرة لتخفيض االنبعاثات باستخدام سلسلة من البدائل منها تحسين تكنولوجيا  ٢-١
ومن بين التدابير التي .  الطائرات والمحركات والوقود وأساليب التشغيل والتدابير التنظيمية واالقتصادية

 .ائمة على آلية السوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي الخيارات القلتخفيضتركزت الجهود عليها مؤخرا 

 . الخيارات القائمة على آلية السوقإحدىإن تجارة االنبعاثات هي  ٣-١
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ويقصد بالخيارات القائمة على آلية السوق للحد من االنبعاثات أو تخفيضها بأنها أدوات  ٤-١
 .سياسية وضعت لتحقيق أهداف بيئية بتكلفة أقل وبأسلوب أكثر مرونة من التدابير التنظيمية التقليدية

يعد نشاط الطيران المدني العالمي للدول النامية محدودا سواء من حيث حركة الطيران أو  ٥-١
 الدول الكبرى أن يشمل عددا من الطائرات يساوي مجموع طائرات إحدىاألسطول المشغل، ويمكن ألسطول 

 .أساطيل البلدان النامية

 خلفية الموضوع  -٢

إنشاء نظـام مفتـوح لالتجـار    ) ٢٠٠١(ة والثالثين  أيدت الجمعية العمومية في دورتها الثاني       ١-٢
 بـشأن  إرشاديةبحصص انبعاثات الطيران الدولي، وتطلب من المجلس أن يعد على سبيل األولوية خطوطا    

النظام المفتوح لالتجار بحصص انبعاثات الطيران الدولي مع التركيز على وضع األساس الهيكلي والقانوني       
ام االتجار المفتوح، وأن تتضمن بعض العناصر األساسية مثل تقديم التقارير          لمشاركة قطاع الطيران في نظ    

 المرونة بما يتمشى مع عملية اتفاقية األمـم المتحـدة           نوالرصد واالمتثال، مع توخي أقصى قدر ممكن م       
 .(UNFCCC)االطارية بشأن تغير المناخ 

االسـتمرار فـي    ) ٢٠٠٤(الثين  وبعد ذلك، أيدت الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والث          ٢-٢
لس أن يركز على نهجين في     جوضع نظام مفتوح لالتجار بحصص انبعاثات الطيران الدولي وتطلب من الم          

 النهج األول، ينبغي لاليكاو أن تؤيد انشاء نظام طوعي لالتجار حسب    إطارفي  .  عمله بشأن هذا الموضوع   
وفي اطار النهج اآلخر، ينبغي لاليكاو أن تقدم .  هتمة باألمرحات الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المااقتر

االتجـار   االرشادات المالئمة للدول المتعاقدة لكي تدرج الدول المتعاقدة انبعاثات الطيران الدولي في خطط            
 .(UNFCCC)باالنبعاثات بما يتوافق مع علمية اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ 

ى النهجين، طلب من المجلس أن يتأكد من أن الخطوط التوجيهية لنظام االتجار فـي               بمقتض  ٣-٢
االنبعاثات المفتوح تتناول األساس الهيكلي والقانوني لمشاركة الطيران في نظام مفتوح لالتجار في االنبعاثات 

 .يتضمن على سبيل المثال عناصر رئيسية مثل االبالغ والرصد واالمتثال

موعة التوجيهية التابعة للجنة حماية البيئة فرقة العمل المعنية بتجارة االنبعاثات في أنشأت المج  ٤-٢
في أكتوبر (وقدمت صالحيات فرقة العمل الى المجموعة التوجيهية في مونتريال ).  ٢٠٠٤في نوفمبر (بون 

غيل الخطـط  وهذه تقضي أن يعد الفريق الخاص تقريرا يصف كيفية تش     .  واعتمدتها بناء على ذلك   ) ٢٠٠٥
 .الطوعية لالتجار في الغازات الدفيئة من أجل تسهيل وضع مبادرات تتعلق بالطيران المدني

 المناقشة  -٣

 مبنيـة   اإلرشاداتتحدد االرشادات مجموعة من المسائل المرتبطة بتجارة االنبعاثات، وهذه            ١-٣
ر باالنبعاثات الذين ينتمون الـى      خبرة مجموعة واسعة من خبراء الطيران والتغيرات المناخية واالتجا        ى  عل

  .أنحاء مختلفة من العالم

 ليشمل بصفة حصرية عمليات الطائرات المدنية الدولية ولكنها ال تشمل اإلرشاداتيمتد نطاق   ٢-٣
  .طائرات الدولة التي تستخدم في الخدمات العسكرية والخدمات الجمركية وخدمات الشرطة

 على جوانب تجارة االنبعاثات التي تتطلب دراسة مسائل الطيران على وجه         اإلرشاداتتركز    ٣-٣
التحديد، وتحدد الخيارات والحلول المحتملة حيثما أمكن ذلك، وتتناول االرشادات خيارات الطيران على وجه 
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لتـي  ا) الغازات(التحديد لمختلف عناصر نظم االتجار مثل الهيئات المسؤولة، ومصادر وأنواع االنبعاثات            

ينبغي تغطيتها، ووحدات االتجار، وسنة األساس والمواعيد المستهدفة، وتوزيع الحصص، والمراقبة وتقديم            
  .التقارير، والنطاق الجغرافي

ونظرا ألن معظم خطط االتجار باالنبعاثات تحدد مصادر االنبعاثات مـن حيـث المنـشآت                ٤-٣
  . االنبعاثات في مجال الطيران المدنياألرضية الثابتة فان االرشادات تعالج كيفية تحديد مصادر

مما سبق أعاله يتضح أنه من المستصوب أن تستخدم الدول المتعاقـدة لـدى االيكـاو هـذه                   ٥-٣
االرشادات كمواد داعمة ينبغي تشكيلها وتطبيقها طبقا لظروف محددة، مع الوضع في االعتبـار ضـرورة                

 .عاثات والطيران وبصفة مستمرةتطوير هذه االرشادات بالتوازي مع تطور عالم تجارة االنب

 من الدول قرارات منفردة خاصة بادخال الطيران المدني       مجموعةأثر اتخاذ احدى الدول أو        -٤
  :في نظام معين لتجارة االنبعاثات على الدول النامية

التأثير سلبا على القدرة التنافسية لشركات طيران الدول النامية بصفة عامة والـدول الناميـة                 ١-٤
جاورة لتلك الدولة أو مجموعة الدول بصفة خاصة، حيث ستتأثر الشركات الـصغيرة والمتوسـطة بهـا          الم

  .وسيصبح من غير المجدي اقتصاديا لها في ظل نظام الحصص أن تطير لمسافات قصيرة
تقييد حرية أساطيل طيران الشركات األجنبية ومنها أساطيل طيران شركات الدول النامية في               ٢-٤

ى أسواق تلك الدولة أو مجموعة الدول ويعني هذا اغالق لسوق هذه الدولة أو تلك الدول أمام شركات النفاذ ال
  .طيران باقي دول العالم وهذا ما يحد من تطور نشاط النقل الجوي العالمي

ان ميزة القرب الجغرافي بين بعض الدول النامية وهذه الدول أو مجموعة الـدول ستـصبح                  ٣-٤
ها ستكلف شركات طيران الدول النامية القريبة من هذه الدولة أو تلك الدول قدرا كبيرا مـن  الغية، بمعنى أن 

حصتها، وقد تنتهي حصتها وتصبح مجبرة على شراء حصص جديدة أو تقبل أشكال العقوبـات المختلفـة                 
المقترح فرضها على الشركات التي تتخطى حصصها مثل وقف رخصتها أو فرض غرامات مالية عليهـا،              

ألمر الذي يضر باقتصاديات التشغيل لشركات طيران الدول النامية القريبة من هذه الدولة أو تلك الدول في             ا
الوقت الذي تعاني فيه هذه الشركات من العديد من المشاكل االقتصادية الناجمة عن االرتفاع الكبير في أسعار 

  .الوقود

  التوصيات  -٥
لمستويين العام واالقتصادي في العديد من البلدان النامية يعد النقل الجوي ضرورة حيوية على ا  ١-٥

ويمكن أن تسفر أي قرارات بيئية صارمة من قبل دولـة أو      .  التي تكون وسائل النقل البرية فيها غير فعالة       
مجموعة من الدول عن تقيد تطوير وسائل النقل تلك، وبالتالي تهديد المصالح االقتصادية والنشاط التجـاري    

رة على كل من المستويين الوطني والدولي، وبناء على ذلك فان جمهورية مصر العربية              يلنامية والفق للدول ا 
  :تؤكد على

تؤكد على أنه ال ينبغي اتخاذ قرار بشأن تجارة انبعاثات الطيران من جانب دولة منفردة أو   )أ
عاقدة مع يكون له أثر اقتصادي سيئ على الدول األخرى المت مجموعة من الدول ممكن أن

  .االيكاو وعلى وجه الخصوص بلدان الدول النامية والفقيرة
تؤيد اعطاء أولوية لنهج متوازن للتغلب على مشاكل االنبعاثات أسوة بما هو متبـع مـع                  )ب

  .ضوضاء الطائرات يراعى فيه مصالح كال من الدول النامية والدول الغير النامية
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رشادات الموضوعة من قبل االيكاو في مجـال        مة اال ءتؤكد على الحاجة الى ضمان موا       )ج
 تغيـر المنـاخ     اقية األمم المتحدة االطاريـة بـشأن      تجارة انبعاثات الطيران المدني التف    

)UNFCCC.(  
ان حماية البيئة هي شاغل مصري كما هي شاغل عالمي وبناء على ذلك فان جمهورية مصر             ٢-٥

يدة التي تقوم بوضع االرشادات الالزمة لنظـام عـالمي     العربية ترى أن االيكاو ينبغي أن تكون الجهة الوح        
 تالقي كل االحترام نمتماسك وفعال لتجارة انبعاثات الطيران المدني، وقرارات االيكاو في هذا الصدد يجب أ

  .من الدول المتعاقدة مع االيكاو

 ـ انتهــى ـ


