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  ـــــــــــــ
 . الفرنسية واالسبانية والروسية والصينيةوالعربية قدمت االياتا هذه الورقة باللغات   ١

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةلجنة لا

  حماية البيئة :من جدول األعمال ١٧البند 

وضع إطار عمل عالمي لمعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
  المتأتي من الطيران المدني

ومنظمة ، )ACI(للمطارات  المجلس الدولي ، بالنيابة عن)اإلياتا( وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي(
 مجلسو (IBAC) االتحاد العالمي للطيران الخاصواإلياتا، و، )CANSO(خدمات المالحة الجوية المدنية 

  ")صناعة الطيران"، المشار إليهم فيما بعد بـ )ICCAIA( التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية
  الموجز التنفيذي

 اعتماداً على االتفاق على إطار عمل عالمي،  للدول المتعاقدة في اإليكاو إلىصناعة الطيران على الحاجة الملحة تؤكد 
من المتأتي  أكسيد الكربون غاز ثاني، باعتباره الوسيلة األكثر مالءمة لمعالجة انبعاثات اإليكاوالمبادئ التي وضعتها 

المجلس واقترح كل من . تؤدي إلى عدم الكفاءة ومن جانب واحد تجنب تدابير سياسة متضاربةلو الطيران الدولي
مجلس التنسيق الدولي واإلياتا، و ،)CANSO(ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ، )ACI( للمطارات الدولي

من األهداف طموحة مجموعة  ،جميع جوانب صناعة الطيران ونمثلالذين ي، )ICCAIA( لرابطات الصناعات الفضائية
باإلضافة إلى و. من الطيرانالمتأتي  غاز ثاني أكسيد الكربون الجماعية وما يرتبط بها من مبادئ لمعالجة انبعاثات

لجان التشغيلية ، الذي يمثل صناعة الطيران الخاص، وال(IBAC)االتحاد العالمي للطيران الخاص يلتزم ذلك، 
 األهداف الجماعية تحسين كفاءة الوقودوتشمل . للدعماً قوياً برنامجعوا قد وضولطيران لبالمساهمة في األهداف العامة 

 ٢٠٢٠من عام اعتباراً من الكربون  يخالالتوفير النمو و، ٢٠٢٠عام حتى  ئة سنوياًافي الم ١.٥ يبلغ في المتوسط
. ٢٠٠٥مقارنة بعام  ٢٠٥٠بحلول عام ثاني أكسيد الكربون الصافية إلى النصف غاز  نحو خفض انبعاثاتالسير و

األهداف والمبادئ على ضمان استمرار النمو المستدام للطيران لدعم االقتصاد العالمي، مع األخذ في وستساعد 
إلى هذه األهداف  توصلوسيتطلّب ال. ه المنافسةياالحتياجات المحددة للبلدان النامية ولكن من دون تشوحسبان ال

الطيران، بما في في مجال أصحاب المصلحة قبل كافة من مشاركة فعالة متعدد األوجه مع التزام قوي و الطموحة نهجاً
  .ذلك الحكومات

غاز ثاني أكسيد الكربون المتأتي  لى إطار عمل عالمي لمعالجة انبعاثاتلموافقة عالجمعية العمومية لتُدعى : اإلجراء
وترد اإلجراءات . متوازنةالعادلة والمجموعة من المبادئ على واقعية وطموحة لكنها رتكز على أهداف يالطيران  من

  .العمل هذه من ورقة ٤,٥ – ٢,٥ المحددة في الفقرات

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

للطيران تقليل إلى أدنى حد التأثير السلبي  –حماية البيئة  ، Cترتبط هذه الورقة بالهدف االستراتيجي
  .لى البيئةعالمي عالمدني ال

 ال ينطبق  اآلثار المالية
 ال ينطبق  :المراجع
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 المقدمة - ١
 االتفاق على إطار عمل عالمي للدول المتعاقدة في اإليكاو إلىصناعة الطيران على الحاجة الملحة تؤكد  ١- ١

 من الطيران الدوليالمتأتي  ثاني أكسيد الكربونغاز باعتباره الوسيلة األكثر مالءمة لمعالجة انبعاثات  تحت إشراف اإليكاو
 . ومن جانب واحد تجنب تدابير سياسة متضاربةول
، ودعم مليار راكب سنوياً ٢.٢نقل  فمع .الطيران المحرك الرئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعيةيعتبر  ٢- ١
هو من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و) تريليون دوالر أمريكي ٣.٢(ئة افي الم ٨يشكل الطيران مليون وظيفة،  ٣٢

غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية التي ٪ من انبعاثات ٢حوالي وتساهم صناعة الطيران ب. لسياحة والتجارةالمحرك الحاسم ل
 الطيران صناعةتحميل يجب ال ولكن . إجراءات، وتقوم باتخاذ من الحل تكون جزءاًوتصر على أن من صنع اإلنسان، هي 
ومتجزئة بصورة متزايدة  آنية إقليمية/ طنيةتدابير سياسية واالتجاه نحو اعتماد ويعتبر . ة أكثر من نصيبها العادليؤولمس

لوضع أنظمة وخطط  مفترضة رائب بيئيةذلك ضويشمل . الطيران صناعةمصدر قلق ل المالية العامةاألمور لضبط 
ناعة صهدفنا المشترك المتمثل في الحفاظ على وال يساعد ذلك  .لحصول على تصاريح االنبعاثاتمناقصات أكثر صرامة ل

  .على االقتصاد العالمي ككل ؤثر سلباًي، وسوف بالكفاءة وقابلة للحياة مالياًمنظمة ومتسمة طيران 
وفر شبكة مترابطة من الخدمات الجوية التي تشمل العالم بأسره، إذ ي، األوليالطيران النشاط العالمي يعتبر  ٣- ١

 لطابع العالمي لقطاع الطيران، والحاجة إلى تجنب المنافسةومع األخذ في عين االعتبار ا. قدرة تنافسية عاليةوتتمتّع ب
شمل يمل تعاوني متعدد األطراف هناك حاجة ملحة إلى قيام كافة الدول بع المباشرة وغير المباشرة،في األسواق  العشوائية

  .الجويالنقل في مجال جميع أصحاب المصلحة 
 ،)CANSO(ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ، )ACI( للمطارات المجلس الدولياقترح كل من  ٤- ١

 ،جميع جوانب صناعة الطيران ونمثلالذين ي، )ICCAIA( مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائيةواإلياتا، و
من غاز ثاني أكسيد الكربون المتأتي  من مبادئ لمعالجة انبعاثات من األهداف الجماعية وما يرتبط بهاطموحة مجموعة 
وتحقيق ، ٢٠٢٠عام حتى  ئة سنوياًافي الم ١.٥ يبلغ في المتوسط األهداف الجماعية تحسين كفاءة الوقودوتشمل  .الطيران

كربون الصافية إلى النصف غاز ثاني أكسيد ال نحو خفض انبعاثاتالسير و ٢٠٢٠من عام اعتباراً من الكربون  يخالالالنمو 
األهداف والمبادئ على ضمان استمرار النمو المستدام للطيران لدعم وستساعد . ٢٠٠٥مقارنة بعام  ٢٠٥٠بحلول عام 

وسيتطلّب . ه المنافسةياالحتياجات المحددة للبلدان النامية ولكن من دون تشوحسبان االقتصاد العالمي، مع األخذ في ال
في أصحاب المصلحة قبل كافة من مشاركة فعالة متعدد األوجه مع التزام قوي و داف الطموحة نهجاًتوصل إلى هذه األهال

  .الطيران، بما في ذلك الحكوماتمجال 
 لوقودلكفاءة اأساس ضروري : ٢٠٢٠١- ٢٠١٠خريطة الطريق  - ٢
من خالل االستثمار المستمر في التكنولوجيا  تهوالذي حقق ،صناعة الطيران سجل قوي لتحسين البيئةلدى  ١- ٢

نذ عام عشرين مالسنوات الوفّرت صناعة الطيران، في ونتيجة لهذه االستثمارات الضخمة، . والعمليات والبنية التحتية
  .غاز ثاني أكسيد الكربون مليار طن من ٣.٣بلغ مجموعاً تراكمياً ، ١٩٩٠

غاز  من أجل االستمرار في معالجة انبعاثاتو. مجال للتهاونيس هنالك أنه ل دركت الطيران صناعةبيد أن  ٢- ٢
باعتماد هدف طموح ولكن واقعي صناعة الطيران أوصت  ،الطيران في المستقبل القريب ثاني أكسيد الكربون المتأتي من

 ،ا الهدفتحقيق هذوسيتطلّب . ٢٠٢٠و ٢٠١٠بين عامي  ئة في المتوسط سنوياًافي الم ١.٥لتحسين كفاءة الوقود بنسبة 
بما في  ،الطيران صناعةتقوم بها استثمارات ضخمة  ،هذا اإلطار الزمنيتقريباً ضمن ئة افي الم ١٧هو تحسن عام يبلغ و

بتكلفة تقديرية لهذه  ٢٠٢٠و ٢٠١٠سطول بين عامي األإلى كي تدخل طائرة جديدة ل ١٢٠٠٠ذلك شراء ما يقرب من 
االستمرار في التحسينات تحسينات كبيرة في عوامل الحمولة وباإلضافة إلى  ،أمريكي تريليون دوالر ١.٣تبلغ الصناعة 
  .تحسين البنية التحتيةالتشغيلية و

تحسين كفاءة ب أوصى ٢٠٠٩االجتماع رفيع المستوى لإليكاو الذي عقد عام أن الطيران صناعة تدرك  ٣- ٢
ئة في افي الم ١.٥بأكثر من تحسين كفاءة الوقود الحظ أن ون. ٢٠٢٠عام سنوياً حتى ئة افي الم ٢بمتوسط يبلغ  الوقود

إضافية على وجه السرعة الزمة استثمارات القيام بب من الحكومات سوف يتطلّ ٢٠٢٠و ٢٠١٠بين عامي  المتوسط سنوياً

                                                        
  . التابعة لإليكاو )DGCIG( وقدمت إلى) ٢٠١٠(من الطيران التابع لإلياتا الكربون نموذج األرقام والتقديرات المذكورة في هذا القسم من استمدت  ٢
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اندماج تعزيز وتسريع مناسبة لإلدارة الحركة الجوية، ووضع األطر القانونية والمالية التحتية للتعجيل في تحديث البنية ال
  .األسطولاالنبعاثات في توفير تكنولوجيات مبتكرة ل

 والمستدام الوقود البديلمن استخدام أنواع وضع ول ك حاجة ملحة لوضع سياسات تدعم وتسهلهنا ،بالمثلو ٤- ٢
بما  ،في مجال الطيرانة الستخدامه تجاريسيكون قابالً للنمو ومتاحاً من الناحية الساعد على ضمان أن مثل هذا الوقود تو

 قد لعبت صناعة الطيران دوراًو. للوقود الحيوي تكون مناسبة ومتناسقة على الصعيد العالمي في ذلك وضع معايير استدامة
بيد أن تحقيق مستوى معقول من االنتشار العالمي وعلى المستوى . تلك األنواع من الوقودرويج في تطوير واختبار وت رائداً

  . ة داعمة والمزيد من االستثمارات من قبل الحكوماتالتجاري يتطلّب سياسات تنظيمي
من  الجماعي الطيران تنفيذ هدف صناعة - ٣

خالي من الكربون من الأجل تحقيق النمو 
 وما بعده ٢٠٢٠عام 

غاز ثاني أكسيد تحديد سقف عالمي بشأن انبعاثات الطيران صناعة تقترح ، ٢٠٢٠من عام  اعتباراً ١- ٣
خالي من الكربون الالنمو يه عادة بهدف يشار إلوهو الصافية، وذلك كجزء من إطار عمل عالمي لهذا القطاع،  الكربون
 العمل على اعتماد هذا الهدف كجزء من إطارطيران الدول المتعاقدة في اإليكاو صناعة الوتحث . ٢٠٢٠من عام اعتباراًً 
  .العالمي

تحقيق النمو فإن ، ٢٠٢٠عام  حتىكفاءة الوقود  اتتحسينة لحتى لو جرى االعتماد على القواعد األساسي ٢- ٣
من  مبل مشغلي الطائرات وغيرهمن قاً ومستمراً كبيراً ضافيسيتطلّب استثماراً إ ٢٠٢٠من عام  خالي من الكربون اعتباراًال

نحو  حاسماً ماًسطول سيسهم إسهااألأن تجديد الطيران صناعة  تتحليالوتُظهر . أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد
الدعم وسيكون . زمنأكبر مع مرور ال اًلطيران دورلأنواع الوقود البديلة المستدامة يجب أن تلعب تحقيق هذا الهدف، ولكن 

  .، بما في ذلك االستثمار العام في البنية التحتية ذات الصلةحاسماً تلك األنواع من الوقودلالحكومي لتسهيل وصول الطيران 
ستحتاج  الطيران أن صناعةإلى لتحليالت تشير اهذه التدابير، بفضل  خفض االنبعاثاتحتى مع احتمال  ٣- ٣

أن ويمكن . ٢٠٢٠عام هدف من  عتباراًحقيق النمو الخالي من الكربون ااالستثمار في أدوات سوق الكربون لت  إلى أيضاً
بالحسبان  الكربونويجب أخذ تعويض في هذا السياق، هاماً  دوراًالخاصة بصناعة الطيران عويض الكربون تلعب برامج ت

  .الطيرانغاز ثاني أكسيد الكربون المتأتي من  لمعالجة انبعاثات يتدبير شرعواالعتراف به على أنه 
بطريقة قوية وفي الوقت المناسب،  ٢٠٢٠عام هدف من  عتباراًالنمو الخالي من الكربون التسهيل تنفيذ  ٤- ٣

  :من العناصر اًعدد الطيران وضعت صناعة
طيران ال ةنشطافة أكمن  غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات يجب حساب  – متطلبات الرصد واإلبالغ •

وضع حجر ولدى . الحسابازدواجية على مستوى عالمي مع تجنب وف وشفا زيبشكل مركتجاري ال
ستبدأ امل، صداقي وشم واإلبالغ عنها على مستوى الصناعة بشكل نبعاثاتآلليات رصد االاألساس 

بما في ذلك حركة المرور، إلى اإلياتا، إبالغ البيانات الرئيسية ب اإلياتاشركات الطيران األعضاء في 
، تتجاوز االلتزاموبهذا . ٢٠١٠من عام  تعويض الكربون، اعتباراًبيانات والوقود، والوقود البديل و
الذي يعمل به حالياً لتصل إلى نظام شامل طيران ال اتشركلالطوعي  اإلياتا نظام اإلبالغ الحالي

لمشاركة في نفس النظام على في اإلياتا على اعضاء األغير األطراف شجع يو. لجميع األعضاء
تطوير باألعضاء فيه والجمعيات  (IBAC)االتحاد العالمي للطيران الخاص ويقوم . أساس طوعي

 .جال األعمالرمشغلي طائرات من قبل مفاهيم لإلبالغ عن البيانات 

تحقيق هدف  أن مسؤوليةالطيران على  افقت صناعةو -  مع مسؤوليات فرديةالهدف الجماعي،  •
أن ينبغي  ٢٠٢٠من عام  اعتباراًحقيق النمو الخالي من الكربون المقترح لتصناعة الطيران الجماعي 

كفاءة الوقود ار أداء مع األخذ في االعتب ينالفردي نمشغليالمنصف بين عادل و نحو يتم توزيعها على
تحمل وعن طريق . آخر لمشغِّيتحمل مشغِّل المسؤولية عن انبعاثات ، ودون أن لكل مشغِّّل

/ الواجب استخدامها لخفض و يجب أن يكون لكل مشغِّل خيار تحديد اإلجراءاتالمسؤوليات الفردية، 
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 ،ذلك تجديد األسطول لتحقيق هدفه، بما في غاز ثاني أكسيد الكربون ه منأو تخفيف انبعاثات
 .سوق الكربونأدوات عن  ، والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديلة المستدامة، فضالًتجديداتوال

 العمل حاسمة إلطارالالمبادئ  - ٤
عالمي لمعالجة انبعاثات ال العمل طارهي من غير شك أساسية إلأن أهداف الحد من االنبعاثات في حين  ١- ٤

صناعة  وتقترح .المبادئ األساسية للتنفيذ أيضاًإطار العمل شمل ييجب أن  ،الطيران المتأتي من غاز ثاني أكسيد الكربون
 :المبادئ الداعمة التاليةالطيران 

 غاز ثاني أكسيد الكربون المتأتي منمعالجة انبعاثات يجب  – المحاسبة عن انبعاثات الطيران •
وليس على  ،نبعاثاتجرد عالمي لالفي يجب أن يتم حسابها عالمي وعمل الطيران من خالل إطار 

احتساب االنبعاثات الناجمة عن الطيران مرة  ومن الضروري أن يتم. المستوى اإلقليمي أو الوطني
 .واحدة فقط

العمل إطار أن ينطبق ينبغي  ،للطبيعة العالمية والمترابطة للنقل الجوي نظراً - الجغرافية التغطية •
  .دون تمييز ،لى كل من انبعاثات الطيران الداخلي والدوليعبالتساوي 

غاز ثاني أكسيد وضع إجراءات لمعالجة انبعاثات لدى  ،نوالمنظميجب أن يدرس  – التدابير رابطت •
ولكن . إلجراءاتعناية اآلثار الشاملة المحتملة لمثل هذه اب واوازنيو ،ن الطيرانالكربون المتأتي م

من الناحية  ةكون ممكنتسالمة وينبغي أن المن المتخذة بالتقليل  تدابيرأال تقوم اليجب  ،كان النهجمهما 
مؤهلة على نحو فريد اإليكاو  أناعة الطيران وتعتقد صن. بيئياًمفيدة و التكنولوجية ومعقولة اقتصادياً

تؤثر ال أ وضمان غاز ثاني أكسيد الكربوننية لوضع تدابير التخفيف من تقوالخبرة الرشاد اإلوفير لت
مثل الضوضاء ونوعية الهواء  الحساسةمجاالت بيئة الطيران على السالمة أو غيرها من  سلباً

 .المحلي

غاز ثاني لمعالجة انبعاثات الهادفة التدابير االقتصادية يجب أن تكون  – التكلفةاقتصادية فعالة  تدابير •
 .تمييزيةمن الطيران فعالة التكلفة وغير أكسيد الكربون المتأتي 

إطار بموجب من التدابير االقتصادية محتملة متأتية ت إيرادا ةأييحب أن تكون  – اإليرادات استخدام •
ينبغي و. عمل عالمي لمعالجة انبعاثات الطيران مخصصة بشكل واضح ألغراض الطيران والبيئة

بخصوص  ة الطيرانصورلتحسين إلعادة االستثمار في تدابير إضافية  األولوية إعطاء هذه اإليرادات
 على سبيل المثال من خالل دعم تطوير ونشر المزيد من الطائرات ،بصورة أكبراالنبعاثات 

بدائل الوقود المستدامة ومنخفضة و ،البنية التحتيةو ،كفاءة في استهالك الوقودوالمحركات ذات ال
االتصاالت والمالحة واالستطالع وإدارة المالحة الجوية  بون واالستثمار في تكنولوجياتالكر

)CNSATM(. 

يجب أن يكون له ، عالمي للطيران فعاالًال العمل إطاركي يكون ل – أدوات سوق الكربون استخدام •
 ،ات سوق الكربون للوفاء بالتزاماتهبوصول غير مقيد ألدولطيران أي يجب أن يتمتع ا ،بنية مفتوحة

 .ة مع القطاعات األخرىعلى قدم المساوا

تلعب اإليكاو ينبغي أن  ،لطيران الدوليباية ناألمم المتحدة المعبصفتها هيئة  – العالمي العملإطار  •
 .عملإطار الوأن تضع مبادئ  عالميالعمل الفي إطار  اًمركزياً رقابياً دور

 المحددة للدول المتعاقدة التيحتياجات اعترفت اإليكاو منذ تأسيسها باال – الحاجات المختلفةمراعاة  •
على سبيل المثال من خالل  ،وراعتها الممارسات الموصى بها وأتجد صعوبة في االمتثال للمعايير 

الطيران على استعداد  صناعةو. لتنفيذ التدابير تفاوتةالدعم التقني والمالي أو من خالل جداول زمنية م
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ضرورة  افي اعتبارهوتضع  ،االحتياجات الخاصةذات  الدول المتعاقدةلمراعاة سبل الالستكشاف 
 .العشوائي لتنافساب إيجاد حلول عالمية عادلة وفعالة التكلفة تجنّ

ه لدى استخدامها، يجب أنالطيران  صناعةتقترح في الفقرة السابقة، المذكورة باإلضافة إلى المبادئ العامة  ٢- ٤
 :بما يليلتدابير القائمة على آليات السوق أن تقوم ا

  ؛طاع الطيرانلقالنمو المستدام م دع •
• القطاعات األخرى واالعتراف  إلىبصورة عادلة بالنسبة التعامل مع قطاع الطيران  ضمان أن يتم

 ؛بالفعل لتحسين الكفاءةتم القيام بها االستثمارات التي ب

  ؛غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات الخفض من أن تكون فعالة التكلفة في  •
  ؛ممكنبأكبر قدر شفافة وبسيطة  أن تكون •
بنية التدابير و شغيليةمن التدابير التي تشمل التكنولوجيا، والتدابير التمجموعة من  كون جزءاًتأن  •

  ؛الطيران صناعة التي تدعمها هدافاألإلى تحقيق الهادفة األساسية، 
الطيران مرة  المتأتي منغاز ثاني أكسيد الكربون انبعاثات إذ يجب احتساب زدواجية، االتجنب أن ت •

  واحدة فقط؛
  ؛غير المباشرة وأسواء في األسواق المباشرة  ،تجنب تشوهات السوقأن ت •
  دول؛ات والقدرات المختلفة للحاجالبأن تعترف ترم عدم التمييز بين المشغلين، وأن تح •
  ؛تشمل الوصول الكامل والمفتوح ألسواق الكربون، حسب االقتضاءأن  •
على أساس االتفاق المشترك بين تلك فقط المتعاقدة األخرى مشغلي طائرات الدول ها الدول لن تطبقأ •

 .الدول

 االستنتاجات - ٥

أهدافها وراء حدة ووتقف متها من غاز ثاني أكسيد الكربون معالجة انبعاثاتعلى صناعة الطيران تصمم  ١- ٥
/ آب ٣١، الذي اعتمد في تذييل ألفمبين في الال صناعة الطيران قرارويعتبر . الجماعية المقترحة وما يرتبط بها من مبادئ

فرصة فريدة لالستفادة من عزم في اإليكاو  الدول المتعاقدةولدى . الطيران ، أحدث دليل على التزام صناعة٢٠١٠أغسطس 
  .القطاعكافة الدول المشاركة في هذا 

االتفاق على  عموميةال صناعة الطيران من الحكومات أن تتصرف بشكل حاسم، وتحث الجمعيةلذلك تطلب  ٢- ٥
لكنها رتكز على أهداف واقعية مالطيران، غاز ثاني أكسيد الكربون المتأتي من  على إطار عمل عالمي لمعالجة انبعاثات

  . متوازنةالعادلة والمجموعة من المبادئ على طموحة و
التالية،  األهداف الجماعيةمومية على اعتماد صناعة الطيران الجمعية العتحث وعلى وجه الخصوص،  ٣- ٥

 :هذا العالمي العمل كجزء من إطار

  ؛٢٠٢٠في الفترة بين اآلن وعام  ئة في المتوسط سنوياًافي الم ١.٥بنسبة ن كفاءة الوقود يتحس •

  ،٢٠٢٠من عام  الي من الكربون اعتباراًالخ النمو •
بالمقارنة مع ، ٢٠٥٠ئة بحلول عام افي الم ٥٠ يبلغ غاز ثاني أكسيد الكربونانبعاثات صافي  تخفيض •

 .٢٠٠٥مستويات عام 

أصحاب قبل كافة من مشاركة فعالة متعدد األوجه مع التزامات قوية و هذه األهداف الطموحة نهجاًوسيتطلّّب تحقيق 
  .بما في ذلك الحكومات ،الطيرانفي مجال المصلحة 
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ي لعامة المذكورة فباإلضافة إلى ذلك، تحث صناعة الطيران الجمعية العمومية على اعتماد المبادئ او ٤- ٥
لتدابير القائمة على ل المحتمل ستخدامرتبطة باالمالمبادئ العن  فضالً هذا، العالمي العمل كجزء من إطار ،أعاله ١.٤ الفقرة

 .أعاله ٢.٤ السوق المنصوص عليها في الفقرة

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  ألفالتذييل 
  صناعة الطيران قرار 

  ٢٠٢٠من عام  الكربون اعتباراًخالي من النمو بشأن ال
  عالمي إلدارة انبعاثات الطيرانالعمل النهج إطار وم

  مقدمة
ومنظمة خدمات المالحة الجويـة المدنيـة   ، )ACI(للمطارات  المجلس الدوليلة بكل من ممث ،صناعة الطيران المدنيتأخذ 

)CANSO( ،االتحاد العـالمي للطيـران الخـاص   واإلياتا، و (IBAC) التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية مجلسو 
)ICCAIA( ،")ها سجل غير مسبوق لتحسين أدائها البيئـي علـى مـر    ديول ،مسؤولياتها البيئية على محمل الجد، ")الصناعة

صـافي  وقـف نمـو   و ،٢٠٢٠ئة من اآلن وحتى عام افي الم ١.٥تحسين كفاءة الوقود بمعدل سنوي قدره بتزم تلو. الزمن
وإلـى خفـض   ) ٢٠٢٠من عـام   من الكربون اعتباراً خاٍل نمو( ٢٠٢٠اعتباراً من الكربون ها من غاز ثاني أكسيد انبعاثات
بتحفيز البحوث فـي   كوماتبقيام الح رهناً ،٢٠٠٥مستويات عام ببالمقارنة  ٢٠٥٠بحلول عام  إلى النصفانبعاثاتها صافي 
لوقود المنخفضـة الكربـون مـع تـوفير     لبدائل امحركات والتنمية التجارية الطائرات والهياكل  ا وتطويرتكنولوجيمجال ال

  .مطارات وبنى تحتية حديثة للمجال الجوي
توفر أن و ،اإليكاوعلى الصعيد العالمي من خالل  ةومنسق ةعالة التكلفة ومنصففاستجابات السياسات العامة ينبغي أن تكون 

علـى االسـتثمار فـي شـراء      الطيران لحكومات أن قدرة صناعةتدرك اوينبغي أن . حرية الوصول إلى أسواق الكربون
بسـبب   مهددة ،غاز ثاني أكسيد الكربون في الوقت الراهن األداة األكثر فعالية لخفض انبعاثاتوالتي تُعتبر  ،طائرات جديدة

  .بما في ذلك الضرائب والرسوم والتدابير االقتصادية ،األعباء التنظيمية المتزايدة والمكلفة
علـى  علـى أهـداف الصـناعة و   يرتكـز  لتنفيذ إطار عمل عالمي  متيناً أساساًالطيران واإليكاو التعاون بين صناعة يوفّر 

  .اتربع دعاممؤلفة من أستراتيجية إ
  قرارال

  :صناعة الطيران المدنيإن 
إلدارة انبعاثـات الكربـون   إطار عمل عالمي وشامل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومات لوضع بشدة تؤيد  - ١

  .وحيدة الطرف أو إقليمية/ طنية وأجزاء مجزئة من خطط ومن  بدالًرعاية اإليكاو تحت 
نضـج أسـواق   ليعطي االعتبار الواجب لالحتياجات الخاصة للبلدان النامية و العمل هذا وافق على أن مثل إطارت - ٢

  .فرص متكافئة بين المشغلينفي حين يضمن الطيران، 
الجمعية العامـة   أثناء ،)مقبول عالمياًمنهج أو (عمل عالمي  طارإلوالحكومات للحصول على تأييد اإليكاو تشجع  - ٣

مع مقترحـات   ماشىتحديد وخفض انبعاثات الطيران بما يتمن أجل  ت،كل ثالث سنوالإليكاو السابعة والثالثين التي تُعقد 
 .الصناعة

  ـ ىـانته ـ


