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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة  من جدول األعمال ١٧ الموضوع رقم
  ١)٣٨(المأمول من الجمعیة العمومیة المتوقع و 

  فیما یتعلق بالطیران الدولي وتغیر المناخ
  وجهة نظر المملكة العربیة السعودیةمن 

 )المملكة العربیة السعودیة(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
یبقى ملف أثر الطیران الدولي على المناخ من أولویات مجلس منظمة اإلیكاو واألمانة العامة. وبالرغم من العمل المستمر 

مسألة ب ما یتعلقفی قرار إلى أي بعدتوصل ال) وحتى تاریخه، لم یتم ٣٧منذ انتهاء الجمعیة العمومیة (على هذه المسألة 
  .)٣٨في التوصل إلى أي قرار خالل الجمعیة العمومیة ( الطیران الدولي وتغیر المناخ، تساعد

، تغیر المناخ" – حمایة مجال في المستمرة اإلیكاو وممارسات بسیاسات موحد ) "بیان١٩-٣٧( فمنذ قرار الجمعیة العمومیة
دراسة الخیارات في مجال السیاسة العامة للحد من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البیئة، وٕاعداد تم العمل على 

على حد  مع مراعاة أثر هذا التدابیر على البلدان النامیة والمتقدمة واقتصادیة وتشغیلیة تقنیة تدابیرتتضمن  لحلول اقتراحات
  .عالمي سواء. ولكن تفاوتت أراء واقتراحات الدول، وهذا أثر بدوره على التوصل إلى اتفاق جماعي

ومن المعروف أن هذه المشكلة عالمیة بطبعها، ولذلك فإن الحل یجب أن یكون عالمیًا، وعلى جمیع األطراف المعنیة أن 
لتحقیق أهداف الطیران تجاه البیئة، مع ضرورة التأكید على تجنب اإلجراءات  موحد قرارتتعاون مع اإلیكاو للتوصل إلى 

  لبلدان النامیة.في اأیة حلول مقترحة على حركة النقل الجوي  وأثراألحادیة الجانب، 
  وتستعرض هذه الورقة وجهة نظر المملكة العربیة السعودیة تجاه مسائل الطیران الدولي وتغیر المناخ.

  ) أن:٣٨من الجمعیة العمومیة ( یرجى اإلجراء:
 تستعرض ما ورد في هذه الورقة من معلومات  ) أ
  من ورقة العمل )١-٥(الواردة في الفقرة  تأخذ في االعتبار وجهة نظر المملكة  ) ب

األهداف 
  :االستراتیجیة

  للنقل الجويوالتنمیة المستدامة  البیئة حمایة -)ج( االستراتیجي بالھدف ھذه العمل ورقة ترتبط

  ما من موارد إضافیة مطلوبة  اآلثار المالیة:
 ٢٠١٠أكتوبر  – القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة ،Doc 9958  المراجع:

                                                                 
 اعداد المملكة العربیة السعودیةالنسخة العربیة من  ١
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 مقدمةال - ١

فحمایة البیئة من لطالما كانت مسألة أثر الطیران الدولي على البیئة من أهم المسائل التي تناقش في اإلیكاو،  ١- ١
 ومسؤولیة تقع على عاتق كافة األطراف المعنیة.للمنظمة من األهداف االستراتیجیة 

بنسبة  یسهم الطیران الدولي على الرغم من أنرین تسلیط الضوء على هذه المسألة، یخخالل العقدین األوتم  ٢- ١
مع ستزداد هذه النسبة  أنولكن التخوف مستقبًال من  ،% من مجموع االنبعاثات)٢( من الغازات التي تطرح في الجو ضئیلة
 ،قدر اإلمكان ،لتقلیص اآللیات أفضل المستمر لقطاع الطیران. ولذلك، ركزت المناقشات خالل االجتماعات على إیجاد التطور

 أثر االنبعاثات الناجمة عن الطیران الدولي على المناخ.

 وتتضمنتقنیة وتشغیلیة واقتصادیة.  وقد تناولت سلة التدابیر التي تم التركیز علیها لمعالجة المشكلة تدابیراً  ٣- ١
أما التدابیر التقنیة إجراءات مثل تحسین كفاءة محركات الوقود بحیث تعطي نفس الكمیة من الطاقة بحرق كمیة أقل من الوقود. 

وزن الطائرة. في حین طیران في مسارات أقصر، أو إنقاص التدابیر الشغیلیة فتتضمن إجراءات في إدارة الحركة الجویة كال
 .نبعاثاتر باالجاتكنظام اإلتدابیر القائمة على آلیات السوق الة تتضمن التدابیر االقتصادی

كانت التدابیر القائمة على آلیات السوق نقطة جدل أثارت العدید من الدول (حسب ظروفها وقدراتها)  ولطالما ٤- ١
التدابیر المقترحة سلة ولذلك، تم عقد العدید من االجتماعات وتخصیص العدید من جلسات المجلس لمناقشة  تحفظات علیها.

 بشكل عام مع إیالء التدابیر القائمة على آلیات السوق اهتمامًا خاصًا.

 المناقشة - ٢

 الفریقیكاو اإل مجلس أنشأ ،٢٠٠٧ التي عقدت في عام ٣٦ دورتها في العمومیة الجمعیة بناء على توصیة ١- ٢

 المجلس إلى توصیة وتقدیم المناخ وتغیر الدولي الطیران بشأن جاد عمل برنامج وضع أجل من المناخ وتغیر الدولي بالطیران المعني

جتماع هو توصیته بتفادي ازدواجیة التدابیر التي وضعت لنفس المشكلة وضرورة تطویر إطار هذا االومن أهم نتائج . بذلك
 على آلیات السوق.عام موحد للتدابیر القائمة 

م، والذي أوصى بتطویر إطار عالمي ٢٠١٠) في عام ١٩-٣٧قرار الجمعیة العمومیة ( صدرومن ثم  ٢- ٢
للتدابیر القائمة على آلیات السوق بناء على المبادئ التوجیهیة المرفقة بالقرار على أن یتم دراستها بالتفصیل إلى حین انعقاد 

 ).٣٨الجمعیة العمومیة (

على بعة له التاواجتماعات لجنة النقل الجوي مجلس اإلیكاو من خالل اجتماعاته  دأبومنذ ذلك الحین،  ٣- ٢
بتشكیل فریق رفیع المستوى مؤلفًا من كبار  ٢٠١٢نوفمبر  في) ١٩٧الموضوع ، وقد أوصى خالل دورته ( مناقشة هذا

- ٣٧العامة لنظر المجلس وفقًا للقرار( تالسیاساعداد توصیات بشأن إ فبهدالمسؤولین الحكومیین الذین ترشحهم إداراتهم 
بدوره إلى الجمعیة العمومیة  لیقدمهقدم إلى المجلس ی)، وذلك من أجل إعداد اقتراح لقرار صادر عن الجمعیة العمومیة ١٩

)٣٨.( 

م. ٢٠١٣م، ومارس ٢٠١٣، وینایر/فبرایر م٢٠١٢ع المستوى ثالثة مرات في دیسمبر ع الفریق رفیوقد اجتم ٤- ٢
قرار الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة نص مشروع ووفقًا الجتماع الفریق األخیر، تم تقدیم تعلیقات وأعضاء الفریق على 

التدابیر وكذلك االقتراحات والتعلیقات على  )،MBMsالتدابیر القائمة على آلیات السوق ( للجزء الذي ال یتضمنالعمومیة 
وال  أصبحت تلك الوثیقة نقطة انطالق لكافة نقاشات المجلس التي تلت ذلك االجتماع.و . (MBMs)القائمة على آلیات السوق 

 تزال هناك الكثیر من االختالفات في وجهات النظر حول العدید من نقاط مشروع القرار.
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 التحدیات - ٣

معالجتها في ظل ن مسألة الطیران الدولي وتغیر المناخ مسألة تحتاج إلى الكثیر من البحث والدراسة، ویجب إ ١- ٣
ر دائمًا أنه لن تكون بالمهمة الیسیرة ی). ولذلك، ال بد من التذكUNFCCCاتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بأن تغیر المناخ (

، حیث لم یتم التوصل بعد إلى أي اتفاق یتم االتفاق علیها بعد في األمم المتحدةفي مسألة لم التوصل إلى اتفاق في اإلیكاو 
 حول كیفیة التعامل مع انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون الناجمة عن النقل الجوي والبحري.لمتحدة في األمم ا

إن اإلجراءات أحادیة الجانب ستجعل المهمة أصعب وأكثر تعقیدًا، ألن ذلك سیمس مصالح دول أخرى  ٢- ٣
 معنیة، مما سیؤثر في نهایة المطاف على صناعة النقل الجوي ككل.

طراف ما دامت الدول النامیة تتحمل عواقب المسؤولیة التاریخیة للدول میع األجیرضي لن یكون هناك حل  ٣- ٣
 المتقدمة في أثر الطیران الدولي على المناخ.

 في حل مشكلة تغیر المناخ. كل دولةإن ظروف الدول وقدراتها تتفاوت وهذا یؤثر على إمكانیة إسهام  ٤- ٣

التي نص علیها القرار التدابیر القائمة على آلیات السوق إن األهداف الطموحة والوقود البدیل المستدام و  ٥- ٣
القرار الموحد هي جزء من سلة التدابیر، وٕان التركیز علیها دونًا عن التدابیر األخرى التقنیة والتشغیلیة سیؤثر على ) ١٩-٣٧(

 . في هذه الشأن

 الخالصة - ٤

االقتصادي والدخول إلى األسواق العالمیة  أهمیة الدور الذي یلعبه الطیران المدني في التقدمإدراكًا منها ب ١- ٤
 ،والتواصل مع شعوب العالم، خصوصًا للدول النامیة، كذلك الدور الذي یلعبه الطیران المدني في التنمیة المستدامة لهذه الدول

التوصل إلى مل أن یتم وتأ ر المناخ وتولیه اهتمامًا كبیرًا.إن المملكة العربیة السعودیة تدرك أهمیة ملف الطیران الدولي وتغیف
التي تنص على مبدأ  )UNFCCCفي ظل اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بأن تغیر المناخ ( اتفاق جماعي من خالل اإلیكاو

 .والمسؤولیة التاریخیة للدول )CBDR(المسؤولیات المشتركة وٕان كانت متباینة 

إجراءات فردیة من جانب دول أو أقالیم یتعدى تأثیرها لیمس مصالح دول أي اتخاذ تؤید عدم إن المملكة  ٢- ٤
وكذلك أخرى بدون االتفاق المتبادل بینها، بل أن تراعي اإلجراءات المتخذة مبدأ المسؤولیات المشتركة وٕان كانت متباینة 

، وأن تأخذ النطاق الثنائي والجماعي الظروف الخاصة والقدرات المتفاوتة للدول وعدم التمییز، وأن تكون قابلة للتطبیق على
  احتیاجات الدول النامیة والنائیة في االعتبار

النقل الجوي، لیواكب النمو  حركةإن المملكة كغیرها من العدید من الدول النامیة، تتطلع إلى نمو مستمر في  ٣- ٤
م ٢٠٢٠بحلول عام  في المملكةل حجم صناعة النق ومن المتوقع أن یكون. ه على الصعید االقتصادي والسكانيالذي تشهد

ولمثیالتها من الدول النامیة الفرصة لتحقیق  حریصة أن یتاح لها فهيم، لذا ٢٠٠٥كان علیه في عام أكثر من ضعفي ما 
 .النمو المنشود، أسوة بالدول المتقدمة
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 التوصیات - ٥

المملكة فیما یخص وجهة نظر ن تأخذ في االعتبار مدعوة ألالجمعیة العمومیة  فإنفي ضوء ما سبق،  ١- ٥
 :الطیران الدولي وتغیر المناخ والمتمثلة في النقاط التالیة

دراسة تحدید ووضع آلیات لتیسیر تقدیم المساعدة الفنیة والمالیة إلى البلدان النامیة، وكذلك تیسیر  الحث على   ) أ
وصولها إلى الموارد المالیة القائمة والجدیدة، ونقل التكنولوجیا وبناء القدرات وٕاجراءات التكیف مع اآلثار البیئیة لتنفیذ 

 ؛بشكل جماعيالجهود التعاونیة التي تبذلها اإلیكاو والدول 

دراسة أفكار مبتكرة عن مصادر تمویل لتغطیة تكالیف إجراءات التكیف ونقل التقنیات بدون اللجوء إلى  الحث على  ) ب
  ؛ضرائب على استهالك وقود الطائراتض رسوم أو ر ف

السوق، كالتدابیر ج) الحث على التركیز على تدابیر أكثر فعالیة لتقلیص االنبعاثات غیر التدابیر القائمة على آلیات 
التشغیلیة المتمثلة بإدارة الحركة الجویة، وتحدیث األساطیل، وتحسین أنظمة المالحة الجویة، حیث أن هناك إجماع 

  عام على هذه التدابیر؛
إجراء مزید من الدراسات من قبل األمانة العامة لتقییم التأثیر االقتصادي للتدابیر القائمة على آلیات السوق على   ) د

 ؛)١٩- ٣٧من قرار الجمعیة العمومیة ( ١٨النامیة والنائیة كما تنص الفقرة  الدول
ظروف وقدرة ومساهمة كل دولة من الدول النامیة فیما یخص األهداف الطموحة، فإن أي قرار یتخذ ال بد أن یراعي  ه)

هي التي تقرر كیف تساهم ، فالجويوالمتقدمة النمو في تركز انبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطیران في الغالف 
 .الدول بشكل طوعي في تحقیق األهداف الطموحة العالمیة

 

  -انتهى  -


