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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةلجنة لا

  حماية البيئة :من جدول األعمال ١٧البند 

   — الطيران الدولي وتغير المناخ 
  للجمعية العموميةيقدم اقتراح نص قرار 

  )األمين العام مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
للقرار  )ل(الى ) ط( المرفقاتتعرض هذه الورقة مقترحا من األمين العام لنص قرار يقدم للجمعية العمومية يحل محل 

، وذلك بغرض تيسير المداوالت في مجال حماية البيئة المستمرة بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو، ٢٢- ٣٦
  .العموميةأثناء الجمعية 

القرار المقدم لها بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ،  صيرجى من الجمعية العمومية أن تنظر في عناصر ن: اإلجراء
  .الصادر عن الجمعية العمومية ٢٢- ٣٦من القرار  )ل(الى ) ط(المرفقات على النحو الوارد في التذييل، بغية تحديث 

  

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

من األثر  أدنى حدقليل الى تال — حماية البيئة — Cهذه بالهدف االستراتجي ورقة العمل تتعلق 
  .على البيئة العالميالسلبي للطيران المدني 

سوف تنفذ األنشطة المنصوص عليها في هذه الورقة رهنا بتوافر الموارد في الميزانية البرنامجية   اآلثار المالية
  .المساهمات الخارجة عن الميزانية منأو /و ٢٠١٣- ٢٠١١للفترة 

 A37-WP/21, Civil Aviation and the Environment  :المراجع
A37-WP/22, United Nations Climate Neutral Initiative 
A37-WP/23, Aviation and Alternative Fuels 
A37-WP/24, Consolidated statement of continuing ICAO policies and practices 
related to environmental protection – General provisions, noise and local air quality 
A37-WP/25, Consolidated statement of continuing ICAO policies and practices 
related to environmental protection – Climate change 
A37-WP/26, Present and Future Aircraft Noise and Emissions Trends 
A37-WP/27, Developments in other United Nations Bodies 
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)  
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 مقدمة -١

بيان موحد بسياسات  — ٢٢- ٣٦اعتمدت الجمعية العمومية، في دورتها السادسة والثالثين، القرار  ١-١
أحرزت االيكاو والدول األعضاء فيها، وهي تعمل بشكل  ،ومنذئذ.  في مجال حماية البيئة المستمرة وممارسات االيكاو

ئج وكان من نتا.  وثيق مع صناعة الطيران، تقدما كبيرا في مختلف الجوانب ذات الصلة بالطيران الدولي وتغير المناخ
ران القطاع األول والوحيد الذي أعد اتفاقا منسقا على الصعيد العالمي أصبح قطاع الطي ذلك، إضافة الى أمور أخرى، أن

 .بشأن معالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

بيان باإلجراءات التي اتخذتها المنظمة استجابة المقدمة من المجلس  A37-WP/25 ورقة العملرد في يو ٢-١
وجرت في المجلس .  جمعية العمومية بشأن هذا الموضوعالصادر عن الدورة السادسة والثالثين لل ٢٢-٣٦ألحكام القرار 

ولكن المجلس لم يتمكن من االتفاق على . مناقشات مستفيضة حول إعداد مشروع قرار بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ
 .مشروع القرار الذي سيقدم الى الجمعية العمومية للنظر فيه

.  ية تحت مسؤولية وسلطة األمين العام لاليكاو وحدهوقد أعدت هذه الورقة وقدمت الى الجمعية العموم ٣-١
، استندت الى التقدم الذي أحرزته االيكاو ٢٢- ٣٦من القرار  )ل(الى ) ط(المرفقات وهي تتضمن عناصر قرار يحل محل 

لتي شهدتها في مجال الطيران الدولي وتغير المناخ منذ الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية وكذا الى المناقشات ا
  .المنظمة مؤخرا حول هذا الموضوع

بشأن  جتماع الرفيع المستوىالتطورات منذ انعقاد اإل -٢
 البيئة

بشأن الطيران الدولي وتغير  جتماع الرفيع المستوىاتخذت المنظمة مزيدا من اإلجراءات منذ انعقاد اإل ١-٢
 :، وأحرزت قدرا من التقدم في مجال الطيران الدولي وتغير المناخ، على النحو اآلتي٢٠٠٩المناخ في أكتوبر 

، استخدام أنواع الوقود ٢٠٠٩أنواع الوقود البديلة، المنعقد في نوفمبر والطيران بأيد المؤتمر المعني   )أ 
، على المديين القصير والمتوسط، القابل لإلحالليما الوقود البديل والمستدام في الطيران، وال س

عالميا بشأن تطوير أنواع  اانبعاثات الطيران، كما اعتمد اطار لتخفيضباعتبار ذلك وسيلة هامة 
وقد أثبتت االختبارات العديدة التي أجريت على الطائرات في .  ألغراض الطيران هاالوقود تلك ونشر

يوفر حال سليما من الناحية التقنية لن القابل لإلحالل ص الوقود أن الوقود حالة تحليق وكذا تراخي
ويكمن التحدي المطروح .  يستوجب إدخال أي تغييرات على الطائرات أو على مرافق التزويد بالوقود

التنظيمية والمالية الالزمة لضمان توافر أنواع الوقود تلك في الوقت  اإلطاراتمستقبال في وضع 
 ؛)A37-WP/23 ورقة العملانظر (وبكميات تكفي لالستخدام في الطيران  المناسب

 ،٢٠١٠ة حماية البيئة في مجال الطيران، خالل اجتماعها الثامن، المنعقد في فبراير نقامت لج  )ب 
القواعد باستعراض أعمالها بغرض القياس الكمي لمدى تأثير نظام طيران عالمي على البيئة، وتحديث 

الخاصة بالتدابير التكنولوجية والتشغيلية والقائمة على السوق بغية معالجة تلك  داتالقياسية واالرشا
قاعدة قياسية بشأن  إلعداد، خطة جتماع الرفيع المستوىوأقرت اللجنة، عمال بتوصية من اإل.  اآلثار

سينعقد  كي تنظر فيها اللجنة خالل اجتماعها التاسع الذي ،انبعاثات الطيران من ثاني أكسيد الكربون
 ؛)A37-WP/21 ورقة العملانظر ( ٢٠١٣في عام 

لتبادل المعلومات  فرصة، ٢٠١٠شكلت ندوة االيكاو حول الطيران وتغير المناخ، المنعقدة في مايو   )ج 
الرامية  العالميةواآلراء بشأن الحلول التكنولوجية والتشغيلية واالقتصادية التي تعتبر حيوية للجهود 

واتخاذ  بناءةمناقشات  إلجراءمعالجة مسألة الطيران وتغير المناخ، كما ساهمت في فسح المجال  الى
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وقام ممثلو بعض الدول بتحديد مواضيع مشتركة قد تشكل .  قرارات مدروسة في الجمعية العمومية
 رضوع.  خطط العمل التي ستقدمها الدول الى االيكاوالعناصر التي ستُدرج ضمن  إلعدادأساسا 

الخاصة  الهياكل األساسيةو الطيرانالمشاركون اآلثار المحتملة لتغير المناخ على أداء عمليات 
 ابالمطارات، بما في ذلك ارتفاع مستويات مياه البحار والتغيرات في التساقطات والعواصف، وأكدو

وساط وعرض بعض ممثلي األ.  ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتقييم تلك اآلثار المحتملة
 .المصرفية المبادرات المالية والفرص المتاحة للطيران

مجموعة عمل غير رسمية  بإنشاء، A37-WP/25 ورقة العملوقام رئيس المجلس، على النحو المبين في  ٢-٢
واجتمعت المجموعة في .  الجمعية العمومية حول الطيران الدولي وتغير المناخ مشروع قرار يقدم الى إعدادلمساعدته في 

مزيد من التقدم بشأنها كما طلب  إحرازت تركيزها على ثالث قضايا أساسية يمكن حيث صب ٢٠١٠من عام  ويونيهمارس 
 :وتغير المناخ، وهي الدولي بشأن الطيران جتماع الرفيع المستوىذلك اإل

تحديد أهداف أكثر طموحا على المديين المتوسط والبعيد، بما في ذلك النمو الحيادي  جدوىاستكشاف   )أ 
سنويا في  ٢للكربون وتقليص االنبعاثات، بما يتجاوز الهدف العالمي المتمثل في تحقيق تحسن بنسبة 

 ؛٢٠٥٠كفاءة الوقود حتى سنة 

 وضع اطار للتدابير القائمة على السوق في الطيران الدولي؛  )ب 

لمساعدة الدول النامية وتيسير الوصول الى الموارد المالية ونقل التكنولوجيا مفصلة وضع تدابير   )ج 
 .وبناء القدرات

وعالوة على ذلك، ناقشت مجموعة العمل سبل إدراج عناصر جديدة في مشروع القرار، بما في ذلك كيفية  ٣-٢
لبديل المستدامة، وطريقة تلبية االحتياجات المحتملة التي أنواع الوقود ا ونشر إبراز التقدم الكبير الذي أحرز بشأن تطوير

ستتمخض عن التكيف مع آثار تغير المناخ على عمليات الطيران الدولي والهياكل األساسية ذات الصلة، وكيفية إبراز ما 
 .)A37-WP/22 ورقة العملانظر (أنجزته االيكاو من أعمال بشأن مبادرة األمم المتحدة للحياد الكربوني 

، أكد الرئيس، بموافقة جميع غير الرسمية مجموعة العمل إليهاولدى عرض االستنتاجات التي خلصت  ٤-٢
ينبغي أن تقوم على  ،أعضاء المجموعة، أن األعمال التي تتم في مجال الطيران الدولي وتغير المناخ، تحت رعاية االيكاو

 :األسس األربعة التالية

الطيران قطاع ستعالج االيكاو االنبعاثات المتأتية من و.  ولعدم فرض أي التزامات على فرادى الد  )أ 
 ولن تتناول أي التزامات محددة على فرادى الدول أو طيرانها المحلي؛ ككلالدولي 

بشأن  اإلطاريةأي قرار تتخذه االيكاو لن يمس بالمبادئ أو المفاوضات في اطار اتفاقية األمم المتحدة   )ب 
لاليكاو تختلف بشكل بين عن تلك المسندة الى اتفاقية األمم المتحدة  فالمهام الموكلة.  تغير المناخ

في حين أن االتفاقية  ،وهو ذو طبيعة عالمية ،سوى بالطيران الدولي عنىوااليكاو ال تُ.  اإلطارية
 تتناول االنبعاثات من جميع القطاعات المحلية األخرى؛ اإلطارية

امة للطيران الدولي أو التأثير عليها، وذلك عمال بأحكام ما من قرار سيتخذ للحد من التنمية المستد  )ج 
 اتفاقية شيكاغو؛

 .حلول عالمية تنطبق على الجميع استنادا الى مبادئ وأحكام اتفاقية شيكاغو إيجاد  )د 

القرار المقدم  نص للنظر في مشروع ١٩٠من الدورة  ١٤و  ١٣و  ١٢اجتمع المجلس في جلساته  ٥-٢
، وال جتماع الرفيع المستوىحرز فيها تقدم منذ انعقاد اإلالمقام األول على المجاالت التي ُأ للجمعية العمومية، حيث ركز في
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وأكد الرئيس مجددا على األسس األربعة  . متوسط األجل والتدابير القائمة على السوقالخاصة بالهدف  األحكام نبشأسيما 
 .أعاله والتي أقرها أعضاء المجلس  ٤-٢الواردة في الفقرة 

وبخصوص الهدف على المدى المتوسط، قدمت األمانة العامة وممثلو بعض الدول األعضاء وقطاع  ٦-٢
تحديد أهداف أكثر  إمكانيةالمجلس عما أجروه من دراسات بشأن  معروضا أما ، يوما قبل انعقاد المجلس،صناعة الطيران

 ٧و  ٦و  ٥يدهم للنص المقترح في الفقرات وأعرب عدد كبير من أعضاء المجلس عن تأي.  لطيران الدوليقطاع اطموحا ل
أفاد بعض األعضاء أنه ليس بمقدورهم الموافقة على ذلك النص في  في حينمن منطوق مشروع القرار الوارد في التذييل، 

 .صيغته الحالية

ئمة على التدابير القا إليهاوفيما يتعلق بالتدابير القائمة على السوق، أنكب المجلس على المبادئ التي تستند  ٧-٢
لس، مع األسف، من الخروج بنص توافقي فيما يخص جولم يتمكن الم.  السوق وعلى الحكم الخاص بوضع خطة عالمية

ويتمثل الغرض من .  معظم تلك المبادئ، وظل الجزء األكبر من النص الذي عمل المجلس على أساسه بين قوسين معقوفين
في استخدامه كأساس لتيسير  الوارد في التذييل ق مشروع القرارمن منطو ١٦و  ١٥و  ١٤النص المقترح في الفقرات 

 .التقدم بشأن وضع نص يمكن االتفاق حوله خالل الجمعية العمومية إحراز

من منطوق مشروع القرار الوارد في التذييل،  ١٢و  ١١و  ١٠للنص المقترح في الفقرات أما بالنسبة  ٨-٢
التي  اإلقليميةمها الى االيكاو، فان األمانة العامة ترى أن حلقات العمل طط العمل التي ستضعها الدول وتقدوالمتعلق بخ

ها، وذلك عبر تبادل المعلومات خطط عمل إعدادأجل  نستوفر المساعدة للدول م ٢٠١١ستنظم في مرحلة مبكرة من سنة 
 .الموضوعبشأن هذا  اإلرشاديةمواد االيكاو  إعدادن ما اتخذته الدول فعال من اجراءات ومناقشة بشأ

 النهج -٣

أي جهد لتحديد المصادر المرجعية بشأن  خريدنص مشروع القرار الوارد في التذييل، لم  إعدادلدى  ١-٣
وتتضمن هذه .  كل واحدة من الفقرات المقترحة إليهااستندت اقتبست منها أو ، والتي األخيرةاالتفاقات السابقة والمناقشات 

 :المراجع

تباعا إليهما بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ، ويشار  الرفيع المستوى جتماعإعالن وتوصيات اإل  )أ 
 .”HLM-REC“و  ”HLM-DEC“: في التذييل في النص االنجليزي، بما يلي

تباعا في التذييل في  إليهماوتوصيات المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة، ويشار  إعالن  )ب 
 .”CAAF- REC“و  ”CAAF-DEC“: النص االنجليزي، بما يلي

 .”A36-22“في التذييل في النص االنجليزي بـ  إليه، ويشار ٢٢- ٣٦قرار الجمعية العمومية   )ج 

 .وهكذا فان الغرض من مشروع القرار هو المساعدة في تيسير المداوالت خالل الجمعية العمومية ٢-٣

 المقترح لإلجراءاآلثار المالية  -٤

ومن .  جزء من النص المقترح في التذييل سيؤدي الى أعمال جديدة يضطلع بها المجلس واألمانة العامة ١-٤
ضطلع به األمانة العامة في حدود الموارد المتاحة في مشروع الميزانية البرنامجية للفترة تالعمل الذي سالمتوقع أنُ ينجز 

بحجم العمل الذي سيطلب من األمانة العامة فقد  ،ي الوقت الراهنف ،بيد أنه نظرا لعدم القدرة على التنبؤ.  ٢٠١٣- ٢٠١١
 .يكون من الضروري االستعانة بإسهامات من خارج الميزانية

 -  - -  -  - -  -  -
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  تذييل

  مشروع قرار للجمعية العمومية في دورتها السابعة والثالثين

  تغير المناخ —في مجال حماية البيئة المستمرة االيكاو  وممارسات سياساتببيان موحد : xx/١٧القرار 

االيكاو والدول األعضاء فيها تدرك األهمية البالغة لالضطالع بدور قيادي مستمر للطيران المدني الدولي في مجال  لما كانت
  }٢٢- ٣٦للقرار  )ك( المرفقمن ديباجة  ١الفقرة {الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغير المناخ العالمي أو تخفيض هذه االنبعاثات 

على الدور الحيوي الذي يضطلع به الطيران الدولي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على  جديدمن  وإذ تؤكد
اإلعالن رفيع المستوى بشأن من ديباجة  ٦الفقرة {المستوى العالمي والحاجة الى تأمين استمرار نمو الطيران الدولي بطريقة مستدامة 

  }الطيران الدولي وتغير المناخ
المناخ يتمثل في تحقيق استقرار تركزات غازات الدفيئة  بشأن تغير اإلطاريةالهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة  ولما كان

من ديباجة  ١الفقرة {في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون وقوع تدخل يشكل خطرا على نظام المناخ جراء األنشطة البشرية 
  }٢٢-٣٦ للقرار )ي(المرفق 

كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر  لوتوكوبر ولما كان
الى العمل على الحد من ) األطراف المذكورة في الملحق األول(، يدعو البلدان المتقدمة ٢٠٠٥فبراير  ١٦ودخل حيز النفاذ في  ١٩٩٧

المادة (، وذلك بالعمل من خالل االيكاو أو تخفيضها )الطيران الدولي" (وقود صهاريج الطائرات"انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من 
   }٢٢- ٣٦للقرار  )ي (من ديباجة المرفق ٣الفقرة { ؛)٢- ٢

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  إجماليمن  ٢والتي تسهم حاليا بنسبة تقل عن  ،تدرك أن انبعاثات الطيران الدولي ولما كانت
  }االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن ديباجة  ٧الفقرة {من المتوقع أن تزيد نتيجة لنمو القطاع المطرد  ،في العالم

، والذي أعده، بناء على طلب من الطيران والغالف الجوي العالميعن  ١٩٩٩التقرير الخاص الذي صدر في عام  ولما كان
، بتعاون مع فريق خبراء التقييم العلمي لبروتوكول مونتريال عن )IPCC( الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لخبراءا االيكاو، فريق

للقرار  )ط(من ديباجة المرفق  ١الفقرة {من تقييما شامال لتأثير الطيران على الغالف الجوي ض، يتاألوزونالمواد المستنفذة لطبقة 
٢٢-٣٦{  

فريق الخبراء الحكومي الدولي قد سلم في تقريره الخاص بأن آثار بعض أنواع االنبعاثات المتأتية من الطائرات  ولما كان
مفهومة جيدا، فقد كشف أن آثار بعضها اآلخر غير مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسية التي تتسم بعدم اليقين العلمي مما يحد 

  }٢٢- ٣٦ للقرار) ط(من ديباجة المرفق  ٢الفقرة { للطيران على المناخ واألوذون من القدرة على توقع اآلثار الكاملة
االيكاو قد طلبت من فريق الخبراء الحكومي الدولي أن يدرج تحديثا لالستنتاجات الرئيسية للتقرير الخاص في  ولما كانت

من ديباجة المرفق  ٣الفقرة { ٢٠١٤يصدر في عام وتقرير التقييم الخامس الذي س ٢٠٠٧تقرير التقييم الرابع الذي أصدره في عام 
  }بشأن تقرير التقييم الخامس تحديثمع  ٢٢-٣٦للقرار  )ط(

 النهضة لعصرالى الرأي العلمي القائل بأن الزيادة في متوسط درجة الحرارة في العالم فوق المستويات السابقة  وإذ تشير
  }االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن ديباجة  ٩الفقرة {الصناعية ينبغي أال تتجاوز درجتين مئويتين 

والمنصفة لتنمية الطيران الدولي، المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة  وإذ تقر
  }، وعكس الترتيب مع الفقرة أدناهاالجتماع الرفيع المستوى إعالنمن ديباجة  ٥الفقرة {

على أن تتولى الدول  دولة،بالمبادئ واألحكام الخاصة بالمسؤوليات المشتركة لكن المتباينة وقدرات كل  أيضا وإذ تقر
االجتماع من ديباجة إعالن  ٤الفقرة { بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو اإلطاريةالمتقدمة الريادة بموجب اتفاقية األمم المتحدة 

  }أعاله، وعكس الترتيب مع الفقرة الرفيع المستوى



 A37-WP/262 
 A-2 EX/53 
  Appendix 

 

 

وبروتوكول  اإلطاريةبأن هذا القرار ال يشكل سابقة أو يستبق نتائج المفاوضات في اطار اتفاقية األمم المتحدة  وإذ تسلم
االجتماع الرفيع  إعالنمن  ٣الفقرة  الى إستنادا{كما أنه ال يعكس مواقف األطراف في تلك االتفاقية وذلك البروتوكول  ،كيوتو

  }المستوى
أيد، تمشيا مع قرار  ٢٠٠٩المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ المنعقد في أكتوبر  جتماع الرفيع المستوىأن اإل وإذ تالحظ

 ،عالمية طموحة تتمثل في كفاءة الوقود ابرنامج العمل بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ الذي تضمن أهداف ٢٢- ٣٦الجمعية العمومية 
 الجزء الثانيو، االجتماع الرفيع المستوى من اعالن ١الفقرة  منمقتبس الجزء األول {دم المحرز وسلة تدابير ووسائل قياس التق

  }اإلعالنمن ديباجة  ٢الفقرة  من مقتبس
سنويا الى تحقيق التخفيض  ٢بأنه من غير المرجح أن يؤدي الهدف الطموح المتمثل في زيادة كفاءة الوقود بنسبة  تسلموإذ 

من االنبعاثات المتسببة في تغير المناخ وتقليصها الحقا، وبأنه يتعين النظر في أهداف أكثر  المطلقةالطيران  حصةبالمستوى الالزم الستقرار 
  }االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن ديباجة  ١٣الفقرة {طموحا لرسم مسار أكثر استدامة للطيران 

نهج شامل يتمثل في تطوير التكنولوجيا ووضع القواعد  إتباع يستلزمأن النهوض بالنمو المستدام للطيران  الى وإذ تشير
  }٢٢-٣٦للقرار  )ك(من ديباجة المرفق  ٥الفقرة {القياسية وتحديد التدابير التشغيلية والقائمة على السوق لخفض االنبعاثات 

أعلن أن االيكاو ستباشر عملية  ٢٠٠٩أن االجتماع الرفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ المنعقد في عام  وإذ تالحظ
ونتائج المؤتمر الخامس عشر  جتماع الرفيع المستوىاإللوضع اطار للتدابير القائمة على السوق في مجال الطيران الدولي، مع أخذ استنتاجات 

وتذييالتها بغية التعجيل لاليكاو بشأن تغير المناخ في الحسبان ومراعاة قرارات الجمعية العمومية  اإلطاريةلألطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
  }االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن  ٥الفقرة { تلك العملية بإتمام

أيد استخدام أنواع وقود الطيران  ٢٠٠٩الى أن المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة المنعقد في نوفمبر  وإذ تشير
على األمدين القصير والمتوسط، كوسيلة مهمة لخفض انبعاثات  لإلحاللالبديلة والمستدامة، خاصة استخدام أنواع الوقود القابلة 

  }ؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلةالم إعالنمن  ١الفقرة {الطائرات 
عالميا تابعا لاليكاو يتعلق بأنواع وقود  إطاراأيضا الى أن المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة وضع  وإذ تشير

  }المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة إعالنمن  ٢الفقرة {الطيران البديلة 
ف الظروف فيما بين الدول فيما يتعلق بقدرتها على رفع التحديات المقترنة بتغير المناخ، وبضرورة توفير الدعم باختال تسلموإذ 

  }االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن ديباجة  ١٢الفقرة {الالزم، وال سيما للبلدان النامية والدول التي لديها احتياجات خاصة 
أنه ينبغي وضع تدابير لمساعدة الدول النامية وتيسير الوصول الى الدعم المالي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات  وإذ تؤكد

}  ǚ Ө Қ җ  االجتماع الرفيع المستوىمن توصيات  ٧الفقرة{  
من جانب الدول  الفاعلينغازات الدفيئة المتأتية من الطيران الدولي تقتضي المشاركة والتعاون  أن التصدي النبعاثات وإذ تؤكد
ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية واتحاد  ،االلتزامات الجماعية التي أعلن عنها المجلس الدولي للمطارات تالحظ إذوقطاع الطيران، و
كفاءة المواصلة تحسين بوي الدولي، جالتحادات صناعة الطيران والفضاء نيابة عن صناعة النقل ال ومجلس التنسيق الدولي ،النقل الجوي الدولي

ابتداء  الحيادي للكربون، بغيت تحقيق النمو ٢٠٢٠حتى عام  ٢٠٠٩سنويا من عام  ١,٥أكسيد الكربون بنسبة متوسطة قدرها  فيما يتعلق بثاني
من ديباجة إعالن  ١١الفقرة  { ٢٠٠٥مقارنة مع مستويات عام  ٢٠٥٠بحلول عام  ٥٠من الكربون بنسبة  وتقليص انبعاثاتها ٢٠٢٠من عام 

  }االجتماع الرفيع المستوى
 والهياكل األساسيةبالحاجة الى رصد اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي  وإذ تسلم

تقرير لجنة حماية البيئة في مجال الطيران عن اجتماعها ( C-DEC 190/4الورقة  استنادا الى{ عن تلك اآلثار واإلبالغ الصلة ذات
  })الثامن

بما أحرزته االيكاو من تقدم في تنفيذ مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي وبالدعم الكبير الذي قدمته االيكاو لهذه  وإذ تسلم
 الورقة استنادا الى{ة من السفر الجوي ـمن خالل وضع منهجية مشتركة لحساب انبعاثات غازات الدفيئة المتأتي المبادرة، وال سيما

C-DEC 190/5 (A37-WP/22){  
  :فان الجمعية العمومية
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المستمرة في مجال  بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو: xx/٣٧بأن يحل هذا القرار، الى جانب القرار  تقرر - ١
ة العمومية ويشكل البيان ـللجمعي ٢٢- ٣٦رار ـل القـواء المحلي، محـونوعية الهاألحكام العامة، والضوضاء  –حماية البيئة 

 الورقتينو ٢٢-٣٦القرار من  ٣ و ٢و  ١الى الفقرات  تستند{بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة  الموحد
C-DEC 190/9  190/10و (A37-WP/24){ 

 :المجلستطلب من  - ٢

في المسائل البيئية المتصلة بالطيران المدني الدولي، بما المستمر اضطالع االيكاو بدورها القيادي  يكفلأن   )أ 
 }٢٢-٣٦ للقرار) ي(من المرفق ) أ( ١الفقرة {في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة 

السياسة العامة للحد من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة أن يواصل دراسة الخيارات في مجال   )ب 
لمؤتمر األطراف في اتفاقية  ،في أقرب وقت ممكن ،ملموسة وإسداء المشورة تأو تخفيضه وإعداد اقتراحا

ما قد  ، مع مراعاةاألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على السوق
من ) ب( ١الفقرة {كون لهذه التدابير من آثار محتملة على البلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء ي

 }٢٢-٣٦للقرار ) ي(المرفق 

أن يواصل التعاون مع المنظمات المشاركة في رسم السياسات في هذا المجال، وخاصة مؤتمر األطراف   )ج 
حذفت  ،٢٢-٣٦للقرار ) ي(المرفق  نم) ج( ١الفقرة {غير المناخ تبشأن  اإلطاريةفي اتفاقية األمم المتحدة 

 }ةالى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي اإلشارة

  :على ما يليتؤكد مجددا  - ٣

أن تواصل االيكاو اتخاذ مبادرات لنشر المعلومات بغرض النهوض بادراك الجوانب العلمية ألثر ينبغي   ) أ
لتيسير المناقشات  منتدىوتستمر في توفير  ،المتخذة للتصدي النبعاثات الطيران اإلجراءاتالطيران وبفهم 

 }٢٢-٣٦للقرار ) ط(من المرفق ) أ( ١الفقرة {بشأن حلول تتصدى النبعاثات الطيران 

أن يتم التشديد على خيارات السياسة العامة التي ستخفض االنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات، ينبغي   ) ب
من  ٦الفقرة {ال سيما في االقتصادات النامية وون لتلك الخيارات أثر سلبي على نمو النقل الجوي دون أن يك

  }٢٢-٣٦للقرار ) ك(ديباجة المرفق 
خالل االيكاو لتحسين كفاءة الوقود على الصعيد العالمي بنسبة  منأن تعمل الدول والمنظمات ذات الصلة  تقرر - ٤

 عام سنويا من ٪٢ولتحقيق هدف عالمي طموح في مجال تحسين كفاءة الوقود بنسبة  ٢٠٢٠ عام سنويا حتى ٢متوسطة قدرها 
 إعالنمن  ٢الفقرة {يتم نقله  إيراديحسب على أساس حجم الوقود المستخدم في كل طن كيلومتري ، ت٢٠٥٠ُحتى عام  ٢٠٢١

  }االجتماع الرفيع المستوى
أن تواصل االيكاو والدول األعضاء فيها، الى جانب المنظمات ذات الصلة، السعي الى تحقيق هدف جماعي  أيضا تقرر - ٥

 عام على صافي االنبعاثات العالمية من الكربون المتأتية من الطيران الدولي عند مستواها ابتداء من اإلبقاءطموح على المدى المتوسط يتمثل في 
 استنادا{ات الخاصة للبلدان النامية، ومدى نضج أسواق الطيران والنمو المستدام لصناعة الطيران الدولي ، مع مراعاة الظروف والقدر٢٠٢٠

  }المجلسومناقشات  االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن  ٣الى الفقرة 
أعاله،  ٥أنه وإن كانت الدول األعضاء كافة ستسعى جاهدة بشكل جماعي لتحقيق الهدف المذكور في الفقرة  تسلم - ٦

فان االنبعاثات قد تزيد جراء النمو المتوقع في الحركة الجوية الدولية حتى يتم تطوير ونشر تكنولوجيات وأنواع وقود جديدة تقلل من 
 }المجلسمناقشات  نادا الىاست{االنبعاثات واتخاذ تدابير تخفيفية 
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 ٥على أن تستعرض، في دورتها الثامنة والثالثين، التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف المذكور في الفقرة  تتفق - ٧
مناقشات  استنادا الى{بلوغ ذلك الهدف والمعلومات ذات الصلة الواردة من الدول  إمكانيةأعاله على ضوء الدراسات الجديدة حول 

 }المجلس

طموح على المدى الطويل للطيران الدولي، دف عالمي هن يضطلع بمزيد من األعمال بشأن من المجلس أ تطلب - ٨
 ٢٠٢١ عام سنويا ابتداء من ٢بما في ذلك استكشاف جدوى هدف أكثر طموحا، يتجاوز تحسين كفاءة الوقود بنسبة متوسطة قدرها 

االجتماع  إعالنمن  ٣الفقرة  استنادا الى{دورتها الثامنة والثالثين  ، كي تنظر فيه الجمعية العمومية لاليكاو في٢٠٥٠حتى عام 
 }الرفيع المستوى

أعاله لن تفرض على فرادى الدول التزامات محددة، وأن  ٥و  ٤على أن األهداف المذكورة في الفقرتين  توافق - ٩
المتأتية من الطيران في تركز انبعاثات غازات الدفيئة  إسهامهاالظروف المختلفة للدول النامية والدول المتقدمة وقدرات كل منها ومدى 

 إعالنمن  ٤الفقرة  {مساهمة كل واحدة من تلك الدول في تحقيق األهداف العالمية الطموحة في الغالف الجوي، هي التي تحدد كيفية 
 }االجتماع الرفيع المستوى

االيكاو سنويا عن انبعاثات ثاني  إبالغ، وعلى وإجراءاتها سياساتهاالدول على تقديم خطط عملها التي تبين  تشجع - ١٠
 }االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن  ٧الفقرة  {أكسيد الكربون الناشئة عن الطيران الدولي 

حتى  ٢٠١٢على االيكاو بنهاية يونيو  على عرض تلك الخططتلك الدول التي تود أن تعد خطط عملها  تحث - ١١
ة التدابير مات عن سلوحقيق األهداف العالمية الطموحة، على أن تتضمن خطط العمل تلك معليتسنى لاليكاو أن تعد نهجا جماعيا لت

 ٧الفقرة {الخاصة، وكذا معلومات عن أي مساعدة معينة قد تحتاجها  الوطنية والتي تعكس قدراتها وظروفها التي نظرت فيها الدول
 }االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن 

ر تعميم الدراسات االقتصادية والفنية وأفضل الممارسات ذات الصلة بالنمو الحيادي من المجلس أن ييس تطلب - ١٢
خطط عملها، حتى يتسنى للدول أن تجري الدراسات  إعدادالمشورة وغير ذلك من أنواع المساعدة الفنية للدول في  ويسديللكربون 

من  ١٤والفقرة  االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن  ٧الفقرة  استنادا الى{الالزمة وتقدم خطط عملها، على أساس طوعي، لاليكاو 
 }توصياته

مستويات كبيرة في بللدول التي ليست لديها أنشطة " الحد األدنى" استثناءاتمن المجلس أن ينظر في منح  تطلب - ١٣
الفقرة {الكربون الناشئة عن الطيران مجال الطيران الدولي، لدى تقديم خطط العمل والتقارير المنتظمة الى االيكاو عن انبعاثات أكسيد 

 }االجتماع الرفيع المستوىمن توصيات  ١١
اطار عالمي للتدابير القائمة على   إعدادالمجلس أن يضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال بغية  من تطلب - ١٤

ملحق، كي تنظر فيها الجمعية العمومية يل المبادئ التوجيهية الواردة في الصالسوق في مجال الطيران الدولي، بما في ذلك زيادة تف
 }المجلسومناقشات  االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن  ٥الفقرة  استنادا الى{لاليكاو في دورتها الثامنة والثالثين 

قائمة على السوق وتنفيذ جديدة لدى تصميم تدابير  ،الدول على مراعاة المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق تحث - ١٥
ألغراض الطيران الدولي، وعلى الدخول في مفاوضات بناءة مع دول أخرى بغية التوصل الى اتفاق بشأن السبيل  دةالموجو التدابير

أو متعددة األطراف /التدابير القائمة على السوق ألغراض الطيران الدولي على أساس مشاورات واتفاقات ثنائية و ذالى األمام، وتنفي
 }المجلسومناقشات  االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن  ٥الفقرة  نادا الىاست{فيما بين الدول المعنية 

خطة عالمية اعداد استكشاف جدوى ب، بدعم من الدول األعضاء والمنظمات الدولية، يقومالمجلس أن  من تطلب - ١٦
آلثار االقتصادية لتلك الخطة مزيد من الدراسات بشأن الجوانب الفنية والفوائد البيئية وا إجراءللتدابير القائمة على السوق، من خالل 

 }المجلسمناقشات  استنادا الى{وطرائقها، كي تنظر فيها الجمعية العمومية لاليكاو في دورتها الثامنة والثالثين 
ة عملية للتعويض عن انبعاثات ثاني الخطط الطوعية لتعويض الكربون تشكل، على المدى القصير، وسيل بأنتسلم  - ١٧

التعويض عن الكربون، وال  على استخدامالدول الى تشجيع المشغلين ممن يرغبون في اتخاذ اجراءات مبكرة  وتدعوأكسيد الكربون، 
 )د(و ) ج( ١لفقرة ا استنادا الى{مثل آلية التنمية النظيفة تية من الخطط المعترف بها دوليا سيما من خالل استخدام االعتمادات المتأ

 }٢٢-٣٦لقرار ل )ل( مرفقالمن 
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من المجلس أن يجمع المعلومات عن حجم تعويضات الكربون التي تم شراؤها فيما يتصل بالنقل الجوي،  تطلب - ١٨
حساب انبعاثات الكربون، والتي ستساعد في تأمين االتساق في لر أفضل الممارسات، مثل آلية االيكاو شاألدوات ون إعدادوأن يواصل 

 }٢٢- ٣٦للقرار ) ل(من المرفق ) ج( ١الفقرة {تنفيذ برامج تعويض الكربون 

بشأن تغير المناخ عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  اإلطاريةبشكل منتظم اتفاقية األمم المتحدة  يبلغمن المجلس أن  تطلب - ١٩
اجراءات التنفيذ في ذلك القطاع، وذلك على أساس المعلومات التي  إزاءفي تقييم التقدم المحرز  إسهامهاالمتأتية من الطيران الدولي، كجزء من 

 }االجتماع الرفيع المستوى إعالنمن  ٦الفقرة {أقرتها الدول األعضاء في االيكاو 

  :الدول أنتطلب من  - ٢٠
 لفريقليقين المحددة في التقرير الخاص معالجة أوجه عدم ا استمرار يهدف الى الذيتنهض بالبحث العلمي   )أ 

الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي تقرير التقييم الرابع الذي صدر مؤخرا  الخبراء
 }٢٢-٣٦للقرار ) ط(من المرفق ) أ( ٢الفقرة {

الحكومي الدولي وهيئات  الخبراء تكفل أن عمليات التقييم الدولي المقبلة لتغير المناخ التي يضطلع بها فريق  )ب 
ذات الصلة تتضمن معلومات محدثة عن اآلثار التي تحدثها الطائرات على الغالف األخرى األمم المتحدة 

 }٢٢-٣٦للقرار ) ط(من المرفق ) ب( ٢الفقرة {الجوي 

من  ٧الفقرة { ٢٠٢٠ق تكنولوجيا أكثر كفاءة بحلول عام سوتعجل باالستثمار في البحث والتطوير كيما تُ  )ج 
 }٢٢- ٣٦للقرار  )ك(المرفق 

التي تقلل من انبعاثات  واإلجراءاتتعجل بتطوير وتشغيل الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود   )د 
 }٢٢- ٣٦ر للقرا) ك(من المرفق ) ب( ١٤الفقرة {الطيران 

أن تعجل بالجهود الرامية الى تحقيق الفوائد البيئية عن طريق استخدام التكنولوجيا التي تستند الى األقمار   )ه
االصطناعية والتي تزيد من كفاءة المالحة الجوية، وأن تعمل مع االيكاو على تعميم هذه الفوائد على جميع 

 }٢٢-٣٦للقرار ) ك(من المرفق ) ج( ١٤الفقرة {األقاليم والدول 

 المفاهيمبما يتيح تطبيق  المؤسسيةتصادية وغير ذلك من العوائق العوائق القانونية واألمنية واالقالتقليل من   )و
 ١٤الفقرة {المجال الجوي بكفاءة من حيث البيئة  بغرض استخدامالحركة الجوية  إدارةالتشغيلية الجديدة في 

  }٢٢- ٣٦للقرار ) ك(من المرفق ) ه(
للطيران ونشرها  ة المستدامةللتعجيل بتطوير أنواع الوقود البديل اجراءات تتصل بالسياسة العامة تعد  )ز

  }المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة إعالنمن  ٦الفقرة {واستخدامها 
المعلومات والممارسات الفضلى،  من أجل تبادلتعمل معا، من خالل االيكاو والهيئات الدولية ذات الصلة،   )ح

 إعالنمن  ٣الفقرة { ة، بوجه خاص، الى تعريف موحد لمتطلبات االستدامة في أنواع الوقود البديلوالتوصل
  }من توصياته ٧والفقرة  المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة

أنواع وقود الطيران البديلة المستدامة، وفي تنظر في اتخاذ تدابير لدعم أعمال البحث والتطوير فيما يتعلق ب  )ط
جديدة، ومنح حوافز لتشجيع تسويق واستخدام أنواع وقود بديلة  إنتاجاالستثمار في مواد أولية وفي مرافق 

من  ٢٠الفقرة {مستدامة للطيران بغرض التعجيل بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتأتية من الطيران 
  }بالطيران وأنواع الوقود البديلة المؤتمر المعنيتوصيات 
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  :المجلستطلب من   - ٢١
المقدمة للدول المتعاقدة بشأن تنفيذ سياسات وتدابير ترمي الى تخفيض  اإلرشاداتتطوير وتحديث  يواصلأن   )أ 

من الدراسات بهدف تخفيف أثر الطيران على  ااألثر البيئي النبعاثات الطيران أو الحد منها، ويجري مزيد
 }٢٢-٣٦للقرار ) ك(من المرفق  ٣الفقرة {ناخ تغير الم

) ط(من المرفق  ٤الفقرة {نماذج تحليلية تنبؤية لتقييم آثار الطيران  إعدادالدول على التعاون في  يشجعأن   )ب 
 }٢٢-٣٦للقرار 

التدابير القائمة، بغرض معالجة مسألة انبعاثات محركات  ايواصل تقييم تكلفة ومنافع مختلف التدابير، بما فيه  )ج 
مع مراعاة مصالح جميع األطراف المعنية، بما في ذلك اآلثار  ،الطائرات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة

 }٢٢-٣٦للقرار ) ك(من المرفق  ٤الفقرة {المحتملة على الدول النامية 

لمساعدة الدول المتعاقدة بالدراسات والتقييمات ووضع  اإلقليميةااليكاو والتوجيه الالزمين لمكاتب  اإلرشاديوفر   )د 
تخفيضها على الصعيد  أو، بغرض الحد من انبعاثات غازات الدفيئة باإلقليم، بالتعاون مع الدول األخرى اإلجراءات

قيقها عن طريق برامجها العالمي، والعمل معا بشكل تعاوني لبلوغ المستوى األمثل من المنافع البيئية التي يمكن تح
 }٢٢- ٣٦للقرار ) ك(من المرفق  ٥الفقرة {المختلفة 

من توصيات  ٢الفقرة { ٢٠١٣بثاني أكسيد الكربون بحلول عام خاصة قاعدة قياسية عالمية للطائرات  يعد  )ه
تقرير لجنة حماية البيئة عن اجتماعها ( C-DEC 19/4 الورقةيستند الى  وتحديث، جتماع الرفيع المستوىاإل

  })الثامن
يقوم بمزيد من العمل بشأن اآللية ذات الصلة لقياس كفاءة الوقود، بما في ذلك بالنسبة لطيران األعمال الدولي،   )و

استنادا {المتوسط والبعيد، في مجال احتراق وقود الطائرات  على المدى وتحديد أهداف تكنولوجية وتشغيلية
 ٢٢-٣٦للقرار ) ك(من المرفق ) أ( ١١، والفقرة جتماع الرفيع المستوىاإلمن توصيات  ١٣لفقرة ا الى

  })تقرير لجنة حماية البيئة عن اجتماعها الثامن( C-DEC 19/4 والورقة
 إضافيةالة في ما تتولى االيكاو تيسيره من أعمال يشجع الدول األعضاء ويدعو صناعة الطيران للمشاركة الفع  )ز

المؤتمر المعني بالطيران وأنواع  توصياتمن  ١٠الفقرة { للطيرانبشأن أنواع الوقود البديلة المستدامة 
  }الوقود البديلة

يتخذ الخطوات الالزمة بهدف النظر في استحداث اطار لتمويل مشاريع تطوير الهياكل األساسية المكرسة   )ح
االجتماع المعني  إعالنمن  ٩الفقرة {وحوافز لتجاوز عوائق السوق األولية  ،ألنواع الوقود البديلة المستدامة
  }من توصياته ١٩والفقرة  بالطيران وأنواع الوقود البديلة

الحركة الجوية ويكثف جهوده من اجل  إدارةاألدوات الالزمة لتقييم المنافع المقترنة بتحسين  إعداديواصل   )ط
 مقتبس من :الجزء األول{ الدولي جديدة بشأن التدابير التشغيلية لتخفيض انبعاثات الطيران إرشادات إعداد

االجتماع من توصيات  ٥الفقرة  مقتبس من، الجزء الثاني ٢٢-٣٦للقرار ) ك(من المرفق ) ب( ١١الفقرة 
  }الرفيع المستوى

يركز على زيادة كفاءة الوقود في كل جوانب خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية، ويشجع الدول وأصحاب   )ي
الممارسات  وتبادل من الحركة الجوية ونشربيئية حقق أقصى منفعة يالحركة الجوية بما  إدارةالمصلحة على 

الجزء {الدفيئة من الطيران المدني  الفضلى المطبقة في المطارات لخفض اآلثار السلبية النبعاثات غازات
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من  ١٣الفقرة  مقتبس من: ، الجزء الثاني٢٢-٣٦للقرار ) ك(من المرفق  )ج( ١١الفقرة  مقتبس من: ألولا
  })ك(من المرفق  ١٢الفقرة  مقتبس من: ، الجزء الثالث)ك(المرفق 

تقدير، ورصد االنبعاثات العالمية من غازات /يحدد المنهجيات المناسبة لوضع القواعد القياسية وآلية لقياس  )ك
الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي والتحقق منها، وكفالة دعم الدول لعمل اإليكاو بشأن تقييم التقدم المحرز 

من توصيات  ٩الفقرة {ركة الجوية واستهالك الوقود وذلك من خالل اإلبالغ عن البيانات السنوية المتعلقة بالح
  }جتماع الرفيع المستوىاإل

من تقدير االنبعاثات العالمية /قياس موثوقيةدعم الجهود التي تبذلها اإليكاو لتعزيز واصل من الدول أن ت يطلب  )ل
  }الرفيع المستوى جتماعاإلمن توصيات  ١٠الفقرة {غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي 

من  ١٤الفقرة {في عملية تقديم التقارير إلى البلدان النامية هج لتقديم المساعدة الفنية والمالية نُ يستكشف  )م
  }جتماع الرفيع المستوىاإلتوصيات 

تيسير الحصول على الموارد المالية، ونقل الى مساعدة الدول النامية والرامية الى في التدابير  يتوسع  )ن
جتماع الرفيع اإلمن توصيات  ٧الفقرة {نولوجيا وبناء القدرات بما في ذلك إمكانية تطبيق آليات السوق التك

  }المستوى
المناخ على عمليات الطيران الدولي وما يرتبط  المحتملة لتغيراآلثار عن نشر المعلومات ذات الصلة وييرصد   )س

استنادا {األخرى وصناعة الطيران  ذات الصلةهياكل أساسية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية  من بها
  })تقرير لجنة حماية البيئة عن اجتماعها الثامن( C-DEC 190/4 الورقة الى

على تصدر الجهود الرامية إلى إعداد أساليب  ويحرصالتعاون مع مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي،  يواصل  )ع
المبادرة، والمضي في إعداد وتنفيذ  تلكوأدوات لتحديد كمية انبعاثات غازات الدفيئة في مجال الطيران بخصوص 

الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز الممارسات اإلدارية المستدامة المتبعة داخل المنظمة  اإلستراتيجية
   }C-DEC 190/5 (A37-WP/22) الورقة دا الىاستنا{

- -  - - - -  - -  
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  الملحق

  :التدابير القائمة على السوق في مجال الطيران الدولي وتطبيقالمبادئ التوجيهية لتصميم 

  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي؛  )أ
القائمة على السوق أن تدعم التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران ينبغي للتدابير   )ب

  الدولي؛
  العالمية؛ الطموحةينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تضمن التطابق مع األهداف   )ج
  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تتسم بالشفافية والبساطة؛  )د
  ة على السوق أن تكون فعالة من حيث التكاليف؛ينبغي للتدابير القائم  )ه
 أكسيدال ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تتصف باالزدواجية وال ينبغي احتساب انبعاثات ثاني   )و

  مرة واحدة؛ إالالكربون الناجمة عن الطيران الدولي 
األسواق وتراعي عدم سرب الكربون وتشوهات ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تساهم في تجنب ت  )ز

  التمييز بين المشغلين المشاركين؛
على أساس اإلنصاف ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطيران الدولي   )ح

  ؛والمساواة
  ة وقود الطائرات؛كفاء فيينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تقر باالنجازات واالستثمارات المبكرة   )ط
  ال ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تفرض عبئا اقتصاديا ال لزوم له على الطيران الدولي؛  )ي
  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تشمل الوصول إلى أسواق الكربون بشكل مالئم؛  )ك
من حيث  ما تم قياسه من أداءنادا إلى ينبغي تقييم معادلة التدابير القائمة على السوق، عند الضرورة، است  )ل

  الكربون؛  أكسيدخفض انبعاثات ثاني 
لمراعاة أقل " الحد األدنى"أحكام ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تتضمن أحكاما خاصة، بما في ذلك   )م

  الكربون الناجمة عن الطيران الدولي؛  أكسيدفي انبعاثات ثاني  المساهمين
يمكن استخدامها في األنشطة المتعلقة بالطيران، فلتدابير القائمة على السوق عن إيرادات، عندما تُسفر ا  )ن

  .  تقديم المساعدة والدعم إلى الدول الناميةكذا في اآلثار والتكيف معها، و ها تخفيفبما في
  إطار عالمي؛ ضمنينبغي إعداد التدابير القائمة على السوق   )س
اعتمادا على التدابير القائمة على السوق، ينبغي تحديدها في تقارير الدول  عند تحقيق خفض االنبعاثات  )ع

  .عن االنبعاثات
  -انتهى  -


