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 والثالثون السابعةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  التنفيذيةاللجنة تقرير 

  عن
  من جدول األعمال ١٧البند 

  )المعني بتغير المناخ قسمال(
  

  )مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية(
  

               من جدول األعمال     ١٧                المرفق عن البند                                     وافقت اللجنة التنفيذية على التقرير
   . ٢ /  ١٧                                  توصى الجلسة العامة باعتماد القرار  و  )                    المعني بتغير المناخ       القسم (

 

  

    .                                                                              بعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير  —      مالحظة 
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  ة           حماية البيئ   :              من جدول األعمال    ١٧          البند رقم 

....     

             تغير المناخ   ٣-  ١٧

        وقـود                                  المحرز في تطوير وتوزيـع أنـواع      م          ، عن التقد ١             والتصويب رقم   WP/23                       قدم المجلس ورقة العمل   ١- ٣-  ١٧
                                   قد شجعت المجلس على أن يعمـل علـى             العمومية                                       وكانت الدورة السادسة والثالثون للجمعية     .                 البديلة المستدامة          الطائرات

                                واستجابة لذلك، نظمـت االيكـاو     .                                    البديلة وآثار انبعاثاتها ذات الصلة       ائرات                                         تحسين فهم االستخدام المحتمل ألنواع وقود الط
                                                    ، والمؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة في     ٢٠٠٩       فبراير  /                                                   حلقة عمل بشأن الطيران وأنواع الوقود البديلة في شباط

                  وقـود الطـائرات                بشأن أنـواع     ا                                                  وأقر المؤتمر المذكور إعالنا وتوصيات وإطار عمل عالمي   .      ٢٠٠٩       نوفمبر  /            تشرين الثاني
     .         البديلة

          حتمـل أن                                                بأنها حل سليم فنيا يمكن أن يوفر فوائد بيئية ي   )          سهلة اإلحالل (                   د البديلة المطابقة                  أثبتت أنواع الوقو   ٢- ٣-  ١٧
                                                                            يجاد أطر عمل تنظيمية ومالية لضمان إتاحة أنواع الوقود هذه بكميات كافية وفـي   إ             غير أنه يلزم     .                     تكون ذات أهمية كبيرة

                                                     دامة، مع أنه ال ينحصر في الطيران، يبقى مسـألة هامـة                           غير أن تعريف معايير االست    .                 ستخدم في الطيران            ُ وقت مناسب لتُ
                                                                       مراقب أيضا عن وجهة نظره القائلة إن التركيز في المستقبل يجب أن ينصـب       وأعرب                      وقد الحظت ذلك عدة دول    .      أيضا

     .                                            على أنواع الوقود التي ال تؤثر في األمن الغذائي

                                                    م االستخدام المحتمل ألنواع الوقـود البديلـة وآثـار                                                   اعترفت اللجنة بمنجزات المنظمة في تعزيز تحسين فه   ٣- ٣-  ١٧
                 تيسر، على نطـاق       لكي                              وأيدت أيضا مواصلة عمل المنظمة    .         السابقة         العمومية                                           انبعاثاتها المحتملة، كما طلبت ذلك الجمعية 

               ت أيضـا علـى        ووافق   .                                                                                            عالمي، تعزيز وتنسيق المبادرات التي تشجع وتدعم تطوير أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران
                       المعني بالطيران وأنواع                          ، ال سيما توصيات المؤتمر ١             والتصويب رقم   WP/23                                         النظر في المعلومات الواردة في ورقة العمل 

   .  A36-22                              الوقود البديلة، لتحديث القرار 

ـ      WP/27                         قدم المجلس في ورقة العمل    ٤- ٣-  ١٧    ة                                                                  تقريرا عن التقدم المحرز منذ الـدورة السادسـة والثالثـين للجمعي
                              على معلومـات عـن التطـورات               وقد اشتمل   .                                                              ، فيما يتعلق بحماية بيئة الطيران في هيئات األمم المتحدة األخرى        العمومية

                     مي الـدولي المعنـي                                                                                                    الناتجة عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، والمنظمة البحرية الدولية، والفريق الحكو
   .            بتغير المناخ

                                                       ، استمر االتصال بهيئات األمـم المتحـدة األخـرى، بغيـة             العمومية                          السادسة والثالثين للجمعية            منذ الدورة   ٥- ٣-  ١٧
                                                                                            علمي أفضل ألثر الطيران على البيئة، وكذلك الستطالع التعاون والتآزر في رسم السياسـة للحـد مـن         فهم           الحصول على 

                                                  الذي أحرزته المنظمة في تعزيز تعاونها مـع هيئـات                          واعترفت اللجنة بالتقدم    .                       من الطيران أو تقليلها          المنطلقة           االنبعاثات
          المعلومات     في                 وافقت على النظر    كما    .                                                       وأيدت استمرار تعاون المنظمة مع هيئات األمم المتحدة هذه       األخرى،              األمم المتحدة 

   .A36-22                  لتحديث القرار رقم   WP/27                      الواردة في ورقة العمل 

                                                             منظمات األمم المتحدة األخرى المعنية بمبـادرة األمـم المتحـدة                                          قدم المجلس تقريرا عن تعاون االيكاو مع   ٦- ٣-  ١٧
   .                                             ، وأيدها المجلس التنفيذي الرئيسي لألمم المتحدة    ٢٠٠٧                                                            المحايدة مناخيا، التي بدأها األمين العام لألمم المتحدة في عام 
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                     وقد تم إعـداد ذلـك      .        ول مرة                                                          رت منظومة األمم المتحدة مقدار انبعاثاتها من غازات الدفيئة أل     ، قد    ٢٠٠٩       في عام    ٧-  ٣-   ١٧
                                                                       انبعاثات غازات الدفيئة من المرافق والعمليات والسفر غير الجـوي، وآلـة        قياس          الحاسبة ل       للبيئة                     برنامج األمم المتحدة              باستخدام آلة 

                   لبيـة االحتياجـات       ة لت  سب                          وقد صممت االيكاو آلتها الحا   .                                                                     االيكاو الحاسبة لقياس انبعاثات الكربون من االنبعاثات المتصلة بالطيران
                                                                                                                          الخاصة لمبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا، وقدمت دعما كبيرا وتدريبا لجميع المنظمات المعنية لكي تجعل من الممكـن إعـداد   

                                  التـي قاسـتها األمـم المتحـدة،                                                                 ولما كان السفر الجوي مسؤوال عما يقرب من نصف مجموع االنبعاثات   .                      هذا القياس لالنبعاثات
                                                                                                          آلة االيكاو الحاسبة واستمرار تعاونها مع منظمات األمم المتحدة األخرى على جانب كبير من األهمية لنجـاح مبـادرة          تحسين     فإن

   .                                                                                     األمم المتحدة المحايدة مناخيا، وتعزيز الدور القيادي لاليكاو في المسائل المتصلة بالطيران
                                                  ع مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيـا وأن يظـل                                                        وافقت اللجنة على أن تطلب من المجلس أن يواصل التعاون م   ٨-  ٣-   ١٧

        وطلبـت     .             ن الطيـران           المنطلقة م                                                                                      في مقدمة العاملين على تطوير األساليب واألدوات الالزمة لقياس مقدار انبعاثات غازات الدفيئة 
                       سـات إدارة االسـتدامة                                             لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين ممار          ستراتيجية  ا                                       من المجلس أيضا أن يمضي في تطوير وتنفيذ 

   .                                             على نحو يتفق مع السياسة اإلجمالية لألمم المتحدة      ٢٠١٣  –      ٢٠١١                                                    داخل المنظمة، بما في ذلك خطة تخفيض االنبعاثات للفترة 
                                                                  عن التقدم الذي أحرزته االيكاو في ميدان الطيران الدولي وتغير المناخ   ) WP/25           ورقة العمل  (                  قدم المجلس تقريرا    ٩-  ٣-   ١٧

                   من الحرف طاء إلـى          المرقمة   A36-22         ت القرار      تذييال               لمراجعة وتحديث    ع      ، كمرج        العمومية                          السادسة والثالثين للجمعية           منذ الدورة 
   ،          العموميـة                                                 لطلـب الـدورة السادسـة والثالثـين للجمعيـة               ً   واسـتجابةً    ).           الثاني عشر      تذييل              التاسع إلى ال      تذييل      أي ال (         الحرف الم 

و  عقد المجلس االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيـران الـدولي    و                    لدولي وتغير المناخ،                                   برنامج عمل لاليكاو متعلق بالطيران ا    ضع                                                        
                                                                     ، الستعراض برنامج العمل الذي وضعه الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير     ٢٠٠٩      كتوبر  أ /                              وتغير المناخ في شهر تشرين األول

                                                       اخ برنامج العمل الذي وضعه الفريق المذكور تأييدا تامـا                                                     االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المن         وقد أيد   .        المناخ
   :                                    وأقر إعالنا وتوصيات اشتملت على ما يلي

                           ، وزيـادة اسـتطالع جـدوى        ٢٠٥٠                       في المئة سنويا حتى سنة    ٢                                    هدف عالمي لتحسين كفاءة الوقود بنسبة    ) أ
           وتخفيضـات     ،       الكربون ب    ثر  تأ                                                                    أهداف أكثر طموحا في األجلين المتوسط والطويل، بما في ذلك النمو غير الم

            االنبعاثات؛
                                 وتسهيل إجـراء تغييـرات عمليـة       ،                                                            وضع معيار عالمي لغاز ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من الطائرات   ) ب

                                            أخرى لتقليل االنبعاثات المنطلقة من الطيران؛
                                                                   وضع إطار عمل للتدابير القائمة  على آليات السوق في الطيران الدولي؛   ) ج
                           المـوارد الماليـة ونقـل          إلـى                                                      اتخاذ تدابير لمساعدة الدول النامية على تسهيل وصولها                 زيادة اإلسهاب في    ) د

                            التكنولوجيا وبناء القدرات؛
                                                                                        خطط عمل، مبينة سياساتها وأفعالها وتقاريرها السنوية بالبيانات إلى االيكاو عـن اسـتهالكها         الدول       تقديم    ) ه

   .              لوقود الطائرات
                                                                        االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ توازن بين وجهـات    ا                          اإلعالن والتوصيات التي قدمه   ٠ ١-  ٣-   ١٧

                                                                                            وتمثل إرادتها الجماعية وتصميمها على التصرف بطريقة متماسكة ومتعاونة لمعالجة الطيران الـدولي     ،                     نظر جميع الدول األعضاء
                    على هـدف لمعالجـة              إليه قطاع   ل                   ذا القبيل، الذي توص                                                هذا أول اتفاق منسق عالميا، بل االتفاق الوحيد من ه     وكان    .              وتغير المناخ

  .                                    انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون منه
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                                                                                                       قدمت نتيجة االجتماع  رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ، وكذلك نتيجة المؤتمر المعني بالطيران     ١١-  ٣-   ١٧

      تخـذ               ومع أنه لم ي   .      ٢٠٠٩       ديسمبر  /             في كانون األول        المعقود   ، (COP15)                           مؤتمر كوبنهاغن الخامس عشر                            وأنواع الوقود البديلة، إلى
               اليكـاو فرصـة           أتـاح ل       ، فقد               مؤتمر كوبنهاغن      أثناء                                                                       قرار محدد بشأن كيفية معالجة انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدولي    أي

                                     الـدولي وتغيـر المنـاخ والمـؤتمر             الطيران                     فيما يتعلق بتوصيات                                                       لتحقيق مزيد من التقدم بشأن توصيات االجتماع رفيع المستوى 
                                                                                                                         المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة، وتقديم مساهمة ذات معنى في عملية التفاوض بشأن اتفاق على مسائل تغيـر المنـاخ فـي    

   .        المستقبل
                                                                          ، أنشأ رئيس المجلس فريقا غير رسمي، يتألف في معظمه من المـديرين العـامين       ٢٠١٢       فبراير  /           في شهر شباط    ١٢-  ٣-   ١٧

     .                                                                                        دولة، وكلف هذا الفريق بمساعدته في إعداد نص مشروع قرار بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ    ١٩                 لطيران المدني في  ل
                                            ، وركز على ثالث مسائل رئيسية، يمكـن تحقيـق       ٢٠١٠      يونيه  /            مارس وحزيران /                         اجتمع الفريق في شهري آذار    ١٣-  ٣-   ١٧

                    استطالع أهداف أكثـر    )  ١  :                                      بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ، وهي       مستوى                                               مزيد من التقدم بشأنها من توصيات االجتماع رفيع ال
                وبحـث الفريـق      .                                      التوسع في وضع تدابير لمساعدة الـدول   )  ٣                                               وضع إطار عمل للتدابير القائمة على آليات السوق؛   )  ٢       طموحا؛ 

                                          المناخ علـى عمليـات الطيـران الـدولي،                                                البديلة والمستدامة، واآلثار المحتملة لتغير              وقود الطائرات                         أيضا تطوير وتوزيع أنواع 
   .                                                     ومساهمة االيكاو في مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا

                        وبعـد تبـادل مسـتفيض       .                                                                         نظر المجلس في دورته المئة والتسعين، في نص مشروع قرار بشأن تغير المنـاخ     ١٤-  ٣-   ١٧
لوجهات النظر لم يتمكن من االتفاق على نص ي                                         العمومية                 قدم إلى الجمعية        .   

                                                          ، عن قلقها إزاء اآلثار السلبية المتوقعة لفرض ضـرائب علـى   WP/188                                   أعربت مملكة البحرين، في ورقة العمل     ١٥-  ٣-   ١٧
                                         تعتزم اتخاذ هذه اإلجراءات أن تعيد النظـر        التي                                                                         جميع الخطوط الجوية، ال سيما الخطوط الجوية للبلدان النامية، وطلبت من الدول 

                           وأكدت أنه ينبغي للـدول أن     .                           تفق على وضع إرشادات بشأنه   وي   ،      االيكاو                بحث الموضوع في                 ه اإلجراءات حتى ي              وتؤجل اتخاذ هذ
                                                                                                                        تولي أولوية لوسائل فعالة لتقليل انبعاثات الغازات من الطيران، مثل تقصير مسافة الرحالت الجوية والتشجيع على استخدام أنـواع  

   .          وقود بديلة
                                            ، كمساهمة منها في سبيل التوصل إلى تقدم فـي     ٣٠٤   ، و   ٢٧٢   ، و   ١٨١                                   قدمت  الصين ورقات العمل ذات األرقام     ١٦-  ٣-   ١٧

                                                     وأبرزت الصين على وجه الخصوص أربع نقاط تعكس الرسـالة     .                                      هذه بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ          العمومية              دورة الجمعية
                  ، بموجب اتفاقيـة                     شتركة لكن المتباينة                أ المسؤوليات الم                           ينبغي أن تسترشد االيكاو بمبد  :                                          الرئيسية التي تقدمها ورقات العمل هذه، وهي

                                                                                                                        األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛  أن تكون المهمة  التالية لاليكاو هي مساعدة الدول على تحقيق الهدف المتمثل بتحسـين  
          أنه ينبغي  و         النامية؛                   وال هو منصف للدول           ليس واقعيا                                    إن هدف النمو غير المتأثر بالكربون و                في المئة سنويا؛    ٢                   كفاءة الوقود بنسبة 

     .                                                    من جانب واحد بشأن التدابير القائمة على آليات السوق        إجراءات                             عدم السماح ألي دولة بأن تتخذ 
                   بالتماس التعاون مع    ،                                            الدور القيادي الذي يجب أن تواصل االيكاو أداءه  WP/109                            أكدت كولومبيا في ورقة العمل  و    ١٧-  ٣-   ١٧

        وأيـدت     .                                                                             النبعاثات المنطلقة من الطائرات بواسطة إجراء تحسـينات تكنولوجيـة وتشـغيلية                 في إدارة أثر ا   ،                 الدول األعضاء فيها
                                                                                                        يضا إرشادات االيكاو بشأن تبادل حقوق االنبعاث من الطيران الدولي، ما دامت الخطوط الجوية للدول األخرى ستصـبح   أ         كولومبيا 

                                                        ولة في تقرير أفضل الطرق إلدارة االنبعاثات المنطلقـة مـن                    ، واحترام حق كل د                موافقة المتبادلة                             طرفا في هذا المشروع بواسطة ال
    .              خطوطها الجوية

                                                                 ، معلومات عن موقفها والجهود التي تبذلها بشـأن الطيـران وتغيـر    WP/216              في ورقة العمل           ندونيسيا،  إ     قدمت     ١٨-  ٣-   ١٧
                      ثر الطيران على تغيـر   أ                ي اتخاذها إلدارة                                   قدمها إلى االيكاو بشأن مبادرات ينبغ                                      ُ وقد أيدت أن تضع الدول خططها العملية وتُ   .        المناخ
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         في وضـع           العمومية                                   واقترحت اندونيسيا أن تنظر الجمعية    .                                                 جري تحديثا سنويا لبيانات المرور واستخدام الوقود          ُ وكذلك أن تُ   ،      المناخ
   .                                 أو مجموعات الدول في وضع خطط العمل          إلى الدول                          للمساعدة على وضع إرشادات                               ثالثة أو أربعة مشاريع تجريبية

                                       تتصل بتنفيذ التـدابير القائمـة علـى       ،                     مسائل محفوفة بالمشاكل   ،WP/275              في ورقة العمل    ،                  أبرز االتحاد الروسي    ١٩-  ٣-   ١٧
  ن                                                                                                                   آليات السوق للطيران الدولي، وطلب من الدول أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد قائمة على آليـات السـوق قبـل أ   

   .                                                                      في الورقة كذلك اقتراحا يتعلق بتقديم تمويل كاف إلى برامج االيكاو البيئية     درجت   ُ وُأ   .                           تتوصل االيكاو إلى قرار عالمي
                                                              الدور القيادي لاليكاو في الطيران المدني وتغيـر المنـاخ، مـع        ، WP/251      العمل                            أيدت جنوب إفريقيا، في ورقة     ٢٠-  ٣-   ١٧

                                      المنطلقة من الطيران بواسـطة تـدابير                                              أن الفرص ما زالت موجودة لمعالجة االنبعاثات   ت    وذكر  .    عمل  ال                     النجاح في وضع برنامج 
  ،                  لكـن المتباينـة                                                                                                          تكنولوجية وتشغيلية، وينبغي أن تكون التدابير القائمة على آليات السوق مرتكزة على مبدأ المسؤوليات المشتركة 

                ليل االنبعاثـات                                                   وعرضت كذلك اإلجراءات التي اتخذتها جنوب إفريقيا لتق   .                                                   ومبدأ اتفاق الرأي دون اتخاذ أي إجراء من جانب واحد
        وبنـاء                                                                                                  وأيدت تقديم مساعدة من االيكاو إلى البلدان النامية في مجاالت الموارد المالية، ونقل التكنولوجيـا،    ،                    المنطلقة من الطائرات

   .                                              القدرات،  لتعزيز قدرتها على تنفيذ برنامج العمل
                                          قدم المحرز وخطط المسـتقبل لبحـث أنـواع                        ، تحديثا لبيانات التWP/185                                   قدمت الواليات المتحدة في ورقة العمل     ٢١-  ٣-   ١٧

                                                                       وأكدت أن من الضروري تشجيع الدول في تطوير أنواع وقود الطائرات البديلـة    .                                              الوقود البديلة والمستدامة واستخدامها وتوزيعها
                    لي للمعلومات فيمـا                                                                 وأكدت من جديد الدور الهام الذي تؤديه االيكاو لتسهيل التبادل الدو   .                                       المتقدمة وتجربتها وبيانها بصورة عملية

                                                                                                                     بين الدول، بشأن جهود بحث وتطوير أنواع وقود الطائرات البديلة المستدامة،  وتوصيف هذه األنواع وتمويلها وإضـفاء الطـابع   
                                                                                                     وشجعت االيكاو أيضا على أن تظل على علم بجهود الخبراء المنتمين إلى الدول والمنظمات الدولية ذات الصـلة،     .               التجاري عليها

   .                                                                                     في أنشطة تقييم دورة حياة انبعاثات غازات الدفيئة، واستدامة أنواع وقود الطائرات البديلة          العاملين
                               ، عن موقفها بشأن هـدف عـالمي   WP/186                                                             أعربت كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية، في ورقة العمل     ٢٢-  ٣-   ١٧

                                               واعترفت بأن مسألة تعيـين هـدف عـالمي أكثـر          .   ولي                                                     وإطار عمل لتدابير قائمة على آلية السوق في الطيران الد            أكثر طموحا
                              التدابير القائمة علـى آليـة     -              وتتشاور بشأن   -          ها الدول  ب                       مسألة الطريقة التي تضع      كانت  و   .                                طموحا، يتجاوز تحسين كفاءة الوقود

                وأكـدت ضـرورة      ، س                                                         رئيسية للمناقشة في إطار الفريق غير الرسمي الذي شكله الرئي   ا                           طبق على الطيران الدولي نقاط ن ت   ،     السوق
    .                                              التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل كحزمة واحدة

  ،     ٢٠٠٥                        ، مقارنة بمستويات عـام      ٢٠٢٠                                                                   اقترحت هدفا عالميا أكثر طموحا للنمو غير المتأثر بالكربون بحلول عام     ٢٣-  ٣-   ١٧
                                   رامية إلى الحد من ارتفـاع متوسـط                                                                                      يكون بمثابة بيان عملي ملموس اللتزام االيكاو والدول األعضاء فيها بالمساهمة في الجهود ال

                                                          يضا ضرورة االعتراف بأنه بينما تجاهد جميع الدول لبلوغ هـذا   أ       وأبرزت    .               ثنتين مئويتين ا       درجتين        ليبلغ                       درجة الحرارة في العالم 
            حتـى يـتم      ،                                                       نتيجة للتقدم المتوقع  في حركة المرور الجوي الدولي لديها   ،                                                 الهدف، ربما تزداد االنبعاثات المنطلقة من بعض الدول

    ُ                                         واقتُرح أيضا تشجيع جميع الـدول علـى تقـديم       .          وتوزيعها   ،                                                          تطوير تكنولوجيات لتخفيض االنبعاثات وأنواع وقود وتدابير أخرى
             ب بأن تقـدم                                                 ، للمساهمة في تحقيق األهداف الجماعية، بينما يرح    ٢٠١٢                                              خطط عمل إلى االيكاو في موعد ال يتجاوز منتصف عام 

   .                        وإن كان ال يتوقع منها ذلك   ،                                              طيرانها الدولي أدنى من العتبة الدنيا خطط عملها                     الدول التي يكون نشاط 
                   لى تطبيـق تبـادل                                                                                              فيما يتعلق بإطار التدابير القائمة على آليات السوق، ال سيما مسألة االتفاق المتبادل بين الدول ع    ٢٤-  ٣-   ١٧

            أن تتعاقـد                                     حقوق االنبعاث من الطيران الـدولي        تبادل                                                   الطيران الدولي، اقترحت على الدول التي تريد تطبيق                 حقوق االنبعاث من
                      واقترحت علـى الـدول      .                    للسير قدما إن أمكن                  مقبوال قبوال متبادال               ة التماس طريق          بادل، بغي                     تأثر شركاتها بهذا الت ت            مع دول أخرى 

  .                                                                              التي تتلقى مثل هذه المقترحات أن تتعامل بطريقة بناءة مع الدول المقدمة للمقترحات
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                                                                ، عن اهتمامها بوضع وتنفيذ خطة عمـل، بالتعـاون مـع إسـبانيا،     WP/240                             عربت كوستاريكا في ورقة العمل  أ    ٢٥-  ٣-   ١٧

               وذكرت أن خطـة    .                                                                                                     ستشمل مجموعة تدابير وأعمال تنفذ في عمليات مختلفة من عمليات النقل الجوي لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة
العمل التي ستضعها كوستاريكا ستقد                                 ـ                  م في المستقبل ال    ة       مشـترك     ات                                                          قريب إلى االيكاو بقصد إفادة الدول األخرى التي لهـا اهتمام

                                      وقالت أيضا إنها تؤيـد ورقـة العمـل       .                                                                                   وعليها مسؤوليات مشتركة لمواجهة التحديات المتمثلة في معالجة تغير المناخ منذ بدايته
WP/216ُالمشاريع التجريبية لاليكاو   من                              ً عتبر مبادرة كوستاريكا واحداً                                   ُ ، التي قدمتها إندونيسيا وتقترح أن ت                           .     

                                                      نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيـه، والـدول               التي قدمتها   ، WP/108                           أيدت بلجيكا، في ورقة العمل     ٢٦-  ٣-   ١٧
                                                                                                                 األخرى األعضاء في المؤتمر األوروبي للطيران المدني، والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجويـة، نهـج االيكـاو الشـامل     

                                                                                                                  ة االنبعاثات المنطلقة من الطيران، ودعت جميع الدول إلى المساهمة في الجهود العالمية، باتخاذ إجراء دون تأخير لتحقيـق        لمعالج
                                                   ضرورة االعتراف بأن ارتفاع المتوسط العـالمي لدرجـة                        وأكد االتحاد األوروبي   .                                           انخفاضات كبيرة في آثار الطيران على المناخ

                              إدخال تحسـينات علـى كفـاءة     و   ،                            بما ال يزيد عن درجتين مئويتين                           ت سائدة قبل العهد الصناعي                             الحرارة عن المستويات التي كان
                                                                      التخفيضات الالزمة في االنبعاثات؛ واعتماد أهداف متوسـطة وطويلـة األجـل       ا   حقق     لن ي   ،              في المئة سنويا   ٢                     استخدام الوقود بنسبة 

                                   بنـاء علـى ذلـك، دعـا االتحـاد         .                      ة عند درجتين مئويتين                                                         لتخفيض االنبعاثات تكون متفقة مع هدف وقف ارتفاع درجة الحرار
                       في المئة بحلـول عـام       ١٠                                                                                             األوروبي إلى أن تكون النسبة العالمية النخفاض انبعاثات غازات الدفيئة المنطلقة من الطيران المدني 

   .    ٢٠٠٥                      ، مقارنة بمستويات عام     ٢٠٢٠
                                                        بير القائمة على آليات السوق أمرا ال غنى عنه لتحقيق أهداف                                                 كجزء من النهج الشامل، يعتبر االتحاد األوروبي التدا    ٢٧-  ٣-   ١٧

                                                                                             وإن نظام تبادل حقوق االنبعاث في االتحاد األوروبي يتنبأ بأنه حيثما اتخذ بلد ثالث تدابير لتخفـيض     .                        طموحة على الوجه الصحيح
                                          ي الخيارات المتاحة بغيـة تـوفير تفاعـل                                                                                 أثر الرحالت الجوية المنطلقة من مطاراته على تغير المناخ، سينظر االتحاد األوروبي ف

                                               لذلك يشجع االتحاد األوروبي البلدان األخـرى علـى      .                                                                     نموذجي بين مشروع االتحاد األوروبي والتدابير التي اتخذها البلد المذكور
                ه إذا حصل اتفاق                      ويوضح التشريع أيضا أن   .                                                  هو مستعد إلجراء مباحثات ثنائية مع أي بلد يفعل ذلك          ويقول إنه                    اعتماد تدابير خاصة 

     وأكد    .       التفاق ا                                                                                                           في االيكاو بشأن التدابير العالمية، سينظر االتحاد األوروبي في اعتماد نظامه هو لتبادل حقوق االنبعاث بناء على ذلك 
       تعوق                                               للتدابير القائمة على آليات السوق، التي تسهل وال   ا                                                              االتحاد األوروبي أن من األهمية بمكان أن تضع االيكاو إطار عمل عالمي

                                                            أو االعتراف المتبادل بالتدابير التي توضع على مستوى الدولة أو                                           وربما يتم وضع إطار عمل عالمي بواسطة الربط    .               اإلجراء الفعال
   .                                                                                             على المستوى اإلقليمي، ولذلك ينبغي الترحيب بهذه التدابير، باعتبارها تساهم في إطار العمل العالمي

                                                                ، المقدمة نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه ومن الـدول  WP/316  ل                          أوضحت بلجيكا في ورقة العم    ٢٨-  ٣-   ١٧
      ، أنه  )            يورو كونترول (                                                                                           األخرى األعضاء في المؤتمر األوروبي للطيران المدني،  ومن المنظمة األوروبية لسالمة المالحة البحرية 

                                               لتخفيض مجموع انبعاثات غازات الدفيئة المنطلقـة                                                                    يوجد لدى بعض الدول أسواق أصغر حجما للطيران وأنها تقدم مساهمات أقل 
                   وقالـت إن الـدول      .                                                                                                  من الطيران الدولي، وربما يتوقع أن تكون مساهمات هذه الدول في العمل على تحقيق الهدف العالمي مختلفة

                    التي يقع نشاطها دون                     ، مما يوضح أن الدول                            بواسطة إدراج حكم الحد األدنى   ،                                             األوروبية مستعدة لتحقيق االعتراف بذلك في القرار
                                                   وتعتقد هذه الدول أن هذا النهج يمكن أن يقدم أساسـا     .                                                                        عتبة معينة ال يتوقع منها أن تتخذ تدبيرا مبكرا للمساهمة في الهدف العالمي

  ر                                                                          هذه، وحثت الدول على تأييد إدراج نص من هذا القبيل في القرار، كجزء من إطـا           العمومية                                  للتوصل إلى اتفاق في دورة الجمعية
   .                                                                                           عمل إجمالي من شأنه أن يسهل اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة االنبعاثات المنطلقة من الطيران الدولي

                                               ، هي وإحدى وعشرون دولة أعضاء في لجنة الطيـران   )              المراجعة األولى (  WP/271                        طلبت كوبا في ورقة العمل     ٢٩-  ٣-   ١٧
                                                                     ات من محركات الطائرات بواسطة عملية تدريجية واتفاقية بقيادة االيكـاو،                لبيئية لالنبعاث ا                                         المدني ألمريكا الالتينية، أن تعالج المسألة 

                                          وأيدت أيضا مبدأ المسؤوليات المشتركة لكـن     .                                     وطلبت تعزيز التعاون بين جميع األطراف   .                              دون اتخاذ إجراءات من جانب واحد
   .   الث                        لنامية وبلدان العالم الث                                                                  ، بقدر ما يكون ذلك غير ضار بالتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان ا         المتباينة
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                                                                ، أيدت الدول المتعاقدة الثالث والخمسـون، األعضـاء فـي اللجنـة      )              المراجعة األولى (  WP/187              في ورقة العمل     ٣٠-  ٣-   ١٧
                                                                                    برنامج العمل الذي وضعه الفريق المعني بالطيران المدني وتغير المناخ وأكدت مـن جديـد     )           لجنة أفكاك (                        اإلفريقية للطيران المدني 

                                                                                                              معالجة انبعاث غازات الدفيئة المنطلقة من الطيران الدولي، باستخدام مجموعة من التدابير تشمل تدابير لتسهيل حصـول         ضرورة
                                              ينبغي أن يطبق في جميع جهود االيكـاو الراميـة              المتباينة                                      وأكدت أن مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن    .   ة د                      الدول النامية على مساع

                 التمويـل ونقـل      ت                                                                        من الطيران، وطلبت تقديم مساعدة من االيكاو إلى الدول الناميـة فـي مجـاال                                 إلى تخفيف االنبعاثات المنطلقة
   .                                                                                                              التكنولوجيا وبناء  القدرات لتنفيذ برنامج العمل والجهود األخرى للحد من االنبعاثات المنطلقة من الطائرات أو تقليلها

                                             تخذ من جانب واحد بشأن التدابير القائمة علـى           ُ ات التي تُ                                                أعربت الدول اإلفريقية أيضا عن اعتراضها على اإلجراء    ٣١-  ٣-   ١٧
آليات السوق، التي تقوم بها دول أو أقاليم عبر الحدود الوطنية، بينما يجب أن تواصل االيكاو كونها السبيل الذي ي                                                                                                            سـلك وي           سـتخدم        

    .         ات السوق                                                    المتصلة بالبيئة، بما في ذلك التدابير القائمة على آلي                               لحل جميع مسائل الطيران المدني
                                       نيابة عن المجلـس الـدولي للمطـارات،            المقدمة   ، WP/217                ، في ورقة العمل  )     إياتا (                             أكد اتحاد النقل الجوي الدولي     ٣٢-  ٣-   ١٧

                                                                                          المدنية، واتحاد النقل الجوي الدولي نفسه، والمجلس الدولي لطيران األعمال، والمجلس التنسـيقي                              ومنظمة خدمات المالحة الجوية
                                                                                              عات الطيران، أن ثمة ضرورة ملحة ألن تتفق الدول على إطار عمل عـالمي، بمبـادئ تضـعها االيكـاو،                       الدولي التحادات صنا

                         والتـدابير السياسـاتية       زع                                من الطيران الدولي، وتجنب التنـا          المنطلقة                                                        باعتبار ذلك أنسب وسيلة لمعالجة غاز ثاني اوكسيد الكربون 
                                                             وتشمل األهداف الجماعية لصناعة الطيران إدخال تحسين على كفـاءة     .     اءة    الكف        انعدام                ألن ذلك يؤدي إلى    ،                    المتخذة من جانب واحد

      ٢٠٢٠                                         ، وتحقيق نمو غير متأثر بالكربون من عـام      ٢٠٢٠                            درجة مئوية في السنة حتى سنة    ٥ , ١                              استخدام الوقود بنسبة متوسطتها 
                          ، مقارنـة بمسـتوى عـام        ٢٠٥٠  م                                                                                   بمسار لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون تخفيضا صافيا بمقدار النصف بحلول عـا 

                                                                                                         وإن بلوغ هذه األهداف الطموحة يتطلب نهجا متعدد الجوانب مع التزام قوي واسـتثمار كبيـر مـن جميـع أصـحاب         .      ٢٠٠٥
                                                                         واقترحت صناعة الطيران، كجزء من إطار العمل العالمي هذا، مبـادئ السـتخدام     .                                        المصلحة في الطيران، بما في ذلك الحكومات

   .                             آليات السوق في الطيران الدولي                  تدابير قائمة على
                                                أنها تلتمس طرقا، من أجل السياحة، للتكيف مع تغير   ، WP/174                                            أوضحت منظمة السياحة العالمية، في ورقة العمل     ٣٣-  ٣-   ١٧

      ي هذا                                وقدمت منظمة السياحة العالمية، ف   .                                                                                 المناخ وتخفيف االنبعاثات، مع تعزيز المساهمة في قطاع التنمية االجتماعية واالقتصادية
السياق، بيانا لموقفها من نقل المسافرين جوا، لي                                               نظر فيه في وضع إطار عمل سياسي عام بشأن الطيران الدولي وتغي                                                           ر المناخ        .   

                                     ، والمعلومات التـي قـدمها المجلـس    WP/117                                                             أحاطت اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الهند في ورقة العمل     ٣٤-  ٣-   ١٧
   .WP/241   مل                            الدولي للمطارات في ورقة الع

                    قـرارا يحـل محـل                العموميـة                                        ، التي احتوت على مقترح باتخاذ الجمعيةWP/262                           قدم األمين العام ورقة العمل     ٣٥-  ٣-   ١٧
                     ، يهدف إلـى تسـهيل   A36-22        بالقرار         الملحقة   )                            أي من التاسع إلى الثاني عشر (                          من الحرف طاء إلى الحرف الم          المرقمة          التذييالت

   .        العمومية    عية                أثناء دورة الجم   في          المداوالت 
                                                                                                   عرضت ورقة العمل التقدم المحرز في عمل المنظمة في هذا المجال منذ االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيـران      ٣٦-  ٣-   ١٧

  ،     ٢٠٠٩         نـوفمبر   /                                            وقود البديلة المنعقـد فـي تشـرين الثـاني                                                                     المدني وتغير المناخ، بما في ذلك المؤتمر المعني بالطيران وأنواع ال
                                                           ، وندوة االيكاو حول الطيران وتغير المنـاخ، المنعقـدة فـي        ٢٠١٠       فبراير  /                               ة حماية البيئة، المنعقد في شباط                    واالجتماع الثامن للجن

                                                                                                  ووصفت ورقة العمل أيضا العمل الذي اطلع به الفريق غير الرسمي الذي أنشأه رئيس المجلس، لـدعم إعـداد     .     ٢٠١٠     مايو  /    أيار
                                                                  لذي ركز على ثالث مسائل رئيسية يمكن فيها تحقيق التقدم الـذي طلبـه                  وتغير المناخ، ا                                   نص مشروع قرار بشأن الطيران الدولي

                   وضـع إطـار عمـل      )  ٢   ؛                       استطالع أهداف أكثر طموحا  )  ١  :                                                           االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ، وهي
                                  دراج أحكام جديدة لـتعكس التقـدم                           وبحث الفريق أيضا مسألة إ   .                        وضع تدابير لمساعدة الدول  )  ٣   ؛                                للتدابير القائمة على آليات السوق
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                                                                                                                     المحرز في أنواع وقود الطائرات البديلة المستدامة؛ وضرورة استطالع آثار تغير المناخ  على عمليات الطيران الـدولي؛ وعمـل   

   .                                                  االيكاو المتصل بمبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا
                                                        رف بها المجلس باعتبارها الفرضيات التي ينبغـي أن يقـوم                                                   أكد األمين العام الفرضيات الرئيسية األربع التي اعت    ٣٧-  ٣-   ١٧

     :     ، وهي                                                         عليها العمل في مجال الطيران الدولي وتغير المناخ في االيكاو

وإنما تعالج االيكاو االنبعاثات من قطاع . أي التزامات لدول منفردة   ُ    ال ت عزى الفرضية األولى أنه   )أ
  ي؛داخلمنفردة أو لطيرانها ال ددة لدولالطيران الدولي ككل وال تعالج أي التزامات مح

الفرضية الثانية أن أي قرار تتخذه االيكاو ال ينبغي أن يؤثر في المبادئ أو المفاوضات الجارية   )ب
ة جدا بين ما كلفت به االيكاو حفثمة خالفات واض. بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن المناخ

فما كلفت به االيكاو ينحصر في الطيران الدولي الذي .  دة اإلطاريةوما كلفت به اتفاقية األمم المتح
هو ذو طبيعة عالمية، بينما تتناول اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ االنبعاثات من 

  ية األخرى؛داخلجميع القطاعات ال
                                  ًطيران الدولي أو التأثير فيها، عمال الفرضية الثالثة أنه لن يتخذ أي قرار للحد من التنمية المستدامة لل  )ج

  بأحكام اتفاقية شيكاغو؛
  .الفرضية الرابعة هي تعيين حلول عالمية تنطبق على الجميع، بناء على مبادئ وأحكام اتفاقية شيكاغو  )د

     مـن     ٧ و   ٦ و   ٥                                                                              اقترح األمين العام، في هذا الصدد، النص المتصل باألهداف متوسطة األجل في الفقـرات      ٣٨- ٣-  ١٧
                                                  ُ                              وفيما  يتعلق بالتدابير القائمة على آليات السوق،  قُصد بالنص المقترح في الفقـرات    . WP/262                        وق التذييل لورقة العمل   منط
                                                                                                 من منطوق التذييل أن يكون بمثابة أساس لبدء المناقشات وتيسير التقدم في وضع نص مقبـول أثنـاء دورة       ١٦ و    ١٥ و    ١٤

     مـن      ١٢ و    ١١ و    ١٠                                                    خاصة بمساعدة الدول، اشتمل النص المقترح في الفقـرات                        وفيما يتعلق باألحكام ال   .          العمومية         الجمعية
           درج كـذلك    ُ وُأ   .                              لفنية للدول في إعداد خطط عملها                    وغيرها من المساعدة ا   ،                         حكم يتعلق بإرشادات االيكاو    على               منطوق التذييل 

   .                من منطوق التذييل    ٢٠                                حكم بشأن مساعدة الدول في الفقرة 
                             من اتفاقات سابقة، كمـا هـي                                             ً عداد نص مشروع القرار لكي يعكس بالضبط نصاً                كل جهد ممكن في إ    بذل     ٣٩- ٣-  ١٧

   .                                                                       خذت التعليقات التي أبداها المندوبون في الحسبان لدى صياغة األحكام الباقية  ُ وُأ  .      كمرجع  "     ً نقالً "                  معروضة في التذييل 
                                                                                                     الحظت اللجنة التقدم الكبير الذي أحرزته االيكاو في ميدان الطيران الدولي وتغيـر المنـاخ منـذ الـدورة         ٤٠- ٣-  ١٧

   .        العمومية                          السادسة والثالثين للجمعية
                                                                                               الحظ رئيس اللجنة التنفيذية أن ثمة وجهات نظر مختلفة بين الدول واقترح تشـكيل فريـق غيـر رسـمي         ٤١- ٣-  ١٧

                           هذا الفريق غيـر الرسـمي،                         رئيس اللجنة التنفيذية         وقد شكل    .                             ع أفضل طريق للسير إلى األمام                     لمساعدة الرئيس على وض
                                            ، الهنـد، اليابـان، المكسـيك، نيجيريـا،            ألمانيا                                                 استراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا،  الصين، فرنسا،  (                    بتمثيل جغرافي مناسب 

                                     ، اإلمارات العربية المتحدة، المملكـة         أفريقيا             غافورة، جنوب                        كة العربية السعودية، سن                               رية كوريا، االتحاد الروسي، الممل    جمهو
                    أن جميع ورقات العمل           ً ، مراعياWP/262ً                                               إلحراز تقدم في صياغة القرار المرفق بورقة  العمل    )                          المتحدة، الواليات المتحدة

                 مصـر، يمكـن أن                                                             والحظت اللجنة أن دوال أخرى، وهي األرجنتين، وبربادوس، وكوبا، و   .                         األخرى ستبقى على الطاولة
   .                          تشترك في الفريق غير الرسمي
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                                                                                                      قدمت إلى اللجنة قبيل إغالق جلستها الرابعة، رسالة بالفيديو من األمين التنفيذي التفاقيـة األمـم المتحـدة        ٤٢- ٣-  ١٧
                                                                                  أبرزت الرسالة أن االيكاو قادت الطريق بوضع خطة عمل عالمية بشـأن الطيـران الـدولي       .                          اإلطارية بشأن تغير المناخ

               وأشارت أمانـة     .      ٢٠٥٠                 في المئة حتى عام    ٢                                                                  غير المناخ، تشتمل على هدف عالمي لتحسين كفاءة استخدام الوقود بنسبة   وت
                                                                                                                   االتفاقية اإلطارية إلى أنه ينبغي استطالع أوجه التآزر بين االيكاو وأمانة االتفاقية، مع احترام استقالل المنظمتين وعملهمـا  

        بموجـب     ،           المتباينـة              المشتركة لكن        ؤوليات      بالمس         المتعلق   أ                             حظت أيضا أن التوفيق بين المبد  وال   .                            المتميز في اتخاذ قراراتهما
                                                                   يستدعي احتراما متبادال بين العمليتين، والقيادة السياسية  والتفكيـر     ،                                                  االتفاقية اإلطارية ومبادئ عدم التمييز في إطار االيكاو

                                                   على التصرف باتخاذ إجراء شجاع واعتماد قـرار بشـأن           لعمومية  ا                                        وقد شجعت أمانة االتفاقية اإلطارية الجمعية    .        االبتكاري
                                                                              أن عملية إبالغ أمانة االتفاقية بتدابير عملية لتنظيم االنبعاثات ستكون مساهمة هامة        والحظت  .                            الطيران الدولي وتغير المناخ

   .              جة مؤتمر كنكون      في نتي          من القطاع 

وأفاد أن . مل غير الرسمي والتقرير عن هذا البندرئيس اللجنة التنفيذية نتائج الفريق العاعرض و  ٤٣-٣-١٧
وتمكن الفريق من . العامل غير الرسمي اجتمع عدة مرات وأجرى مناقشات موضوعية في جو حقيقي من التعاون  الفريق

: ١٧/٢ص المقترح في القرار ختالف ويوضح الناغير أنه ال تزال هناك مجاالت . معظم الثغرات                    إحراز تقدم كبير وسد 
أفضل نص توافقي توصل إليه  تغير المناخ –موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة  نبيا

  .رئيس اللجنة

                                                المنبثق عن اسـتحداث المعلومـات الـواردة فـي        ٢ /  ١٧                        الجمعية العمومية القرار          عرض على       وهكذا،     ٤٤- ٣-  ١٧
   .       العتماده    ٢٢-  ٣٦          من القرار   )   الم (  و   )    كاف (  و   )    ياء (  و   )    طاء (         التذييالت 

         المستمرة        االيكاو           وممارسات                   بيان موحد بسياسات   : ٢ /  ١٧       القرار 
             تغير المناخ  –             حماية البيئة          في مجال

االيكاو والدول األعضاء فيها تدرك األهمية البالغة لالضطالع بدور قيادي مستمر للطيران المدني  لما كانت
  ؛ر المناخ العالميالدولي في مجال الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغي

من جديد على الدور الحيوي الذي يضطلع به الطيران الدولي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  وإذ تؤكد
  ؛على المستوى العالمي والحاجة الى تأمين استمرار نمو الطيران الدولي بطريقة مستدامة

بشأن تغير المناخ يتمثل في تحقيق استقرار تركزات  الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية ولما كان
  ؛غازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون وقوع تدخل يشكل خطرا على نظام المناخ

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

أو تخفيضها، وذلك ) الطيران الدولي" (وقود صهاريج الطائرات"العمل على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من 
  ؛)٢- ٢المادة (بالعمل من خالل االيكاو 

من إجمالي انبعاثات ثاني  ٢انبعاثات الطيران الدولي، والتي تسهم حاليا بنسبة تقل عن تدرك أن  ولما كانت
  ؛أكسيد الكربون في العالم، من المتوقع أن تزيد نتيجة لنمو القطاع المطرد
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، والذي أعده، بناء الطيران والغالف الجوي العالميعن  ١٩٩٩التقرير الخاص الذي صدر في عام  ولما كان

، بتعاون مع فريق خبراء التقييم العلمي )IPCC(ن االيكاو، فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على طلب م
   ؛لبروتوكول مونتريال عن المواد المستنفذة لطبقة األوزون، يتضمن تقييما شامال لتأثير الطيران على الغالف الجوي

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

   واألوزون؛اليقين العلمي مما يحد من القدرة على توقع اآلثار الكاملة للطيران على المناخ 

االيكاو قد طلبت من فريق الخبراء الحكومي الدولي أن يدرج تحديثا لالستنتاجات الرئيسية للتقرير  انتولما ك
  ؛٢٠١٤وتقرير التقييم الخامس الذي سيصدر في عام  ٢٠٠٧الخاص في تقرير التقييم الرابع الذي أصدره في عام 

رارة في العالم فوق المستويات السابقة لعصر الى الرأي العلمي القائل بأن الزيادة في متوسط درجة الح وإذ تشير
  ؛النهضة الصناعية ينبغي أال تتجاوز درجتين مئويتين

بالمبادئ واألحكام الخاصة بالمسؤوليات المشتركة لكن المتباينة وقدرات كل دولة، على أن تتولى  أيضا وإذ تقر
  ؛ن تغير المناخ وبروتوكول كيوتوالدول المتقدمة الريادة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأ

بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي، المنصوص عليها في اتفاقية  وإذ تقر
  ؛شيكاغو

بأن هذا القرار ال يشكل سابقة أو يستبق نتائج المفاوضات في اطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  وإذ تسلم
  ؛مواقف األطراف في تلك االتفاقية وذلك البروتوكول يمثلتو، كما أنه ال وبروتوكول كيو

أيد،  ٢٠٠٩أن اإلجتماع الرفيع المستوى المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ المنعقد في أكتوبر  وإذ تالحظ
تضمن أهدافا عالمية  برنامج العمل بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ الذي ٢٢- ٣٦تمشيا مع قرار الجمعية العمومية 

  ؛طموحة تتمثل في كفاءة الوقود، وسلة تدابير ووسائل قياس التقدم المحرز

سنويا الى تحقيق  ٢بأنه من غير المرجح أن يؤدي الهدف الطموح المتمثل في زيادة كفاءة الوقود بنسبة  وإذ تسلم
ات المتسببة في تغير المناخ وتقليصها الحقا، وبأنه يتعين التخفيض بالمستوى الالزم الستقرار حصة الطيران المطلقة من االنبعاث

  ؛للطيرانمستدام النظر في أهداف أكثر طموحا لرسم مسار 

تباع نهج شامل يتمثل في تطوير التكنولوجيا ووضع االى أن النهوض بالنمو المستدام للطيران يستلزم  وإذ تشير
  ؛ئمة على السوق لخفض االنبعاثاتالقواعد القياسية وتحديد التدابير التشغيلية والقا

أعلن أن االيكاو  ٢٠٠٩أن االجتماع الرفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ المنعقد في عام  وإذ تالحظ
الرفيع المستوى  االجتماعستباشر عملية لوضع اطار للتدابير القائمة على السوق في مجال الطيران الدولي، مع أخذ استنتاجات 

ئج المؤتمر الخامس عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في الحسبان ومراعاة قرارات الجمعية ونتا
  ؛العمومية لاليكاو وتذييالتها بغية التعجيل بإتمام تلك العملية
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أيد استخدام أنواع وقود  ٢٠٠٩الى أن المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة المنعقد في نوفمبر  وإذ تشير
الطيران البديلة والمستدامة، خاصة استخدام أنواع الوقود القابلة لإلحالل على األمدين القصير والمتوسط، كوسيلة مهمة 

  ؛لخفض انبعاثات الطائرات

يكاو يتعلق أيضا الى أن المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة وضع إطارا عالميا تابعا لال وإذ تشير
  ؛بأنواع وقود الطيران البديلة

باختالف الظروف فيما بين الدول فيما يتعلق بقدرتها على رفع التحديات المقترنة بتغير المناخ، وبضرورة  وإذ تسلم
  ؛توفير الدعم الالزم، وال سيما للبلدان النامية والدول التي لديها احتياجات خاصة

لمساعدة الدول النامية وتيسير الوصول الى الدعم المالي، ونقل  ددةمح أنه ينبغي وضع تدابير وإذ تؤكد
  ؛التكنولوجيا، وبناء القدرات

كيوتو ينص على أدوات مرنة مختلفة كآليات التنمية النظيفة، مثال تفيد مشاريع تهم الدول بروتوكول  ولما كان
  النامية؛

الطيران الدولي تقتضي المشاركة والتعاون الفاعلين من جانب أن التصدي النبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من  وإذ تؤكد
االلتزامات الجماعية التي أعلن عنها المجلس الدولي للمطارات، ومنظمة خدمات المالحة الجوية  تالحظ إذالدول وقطاع الطيران، و

فضاء نيابة عن صناعة النقل الجوي المدنية واتحاد النقل الجوي الدولي، ومجلس التنسيق الدولي التحادات صناعة الطيران وال
حتى عام  ٢٠٠٩ا من عام سنوي ١,٥الدولي، بمواصلة تحسين الكفاءة فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربون بنسبة متوسطة قدرها 

بحلول عام  ٥٠وتقليص انبعاثاتها من الكربون بنسبة  ٢٠٢٠ابتداء من عام  غير المتأثر بالكربونتحقيق النمو  ، بغية٢٠٢٠
  ؛٢٠٠٥ستويات عام مقارنة بم ٢٠٥٠

بالحاجة الى رصد اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي والهياكل األساسية  وإذ تسلم
  ؛واإلبالغ عن تلك اآلثار الصلة ذات

ير الذي قدمته وبالدعم الكب المحايدة مناخيابما أحرزته االيكاو من تقدم في تنفيذ مبادرة األمم المتحدة  وإذ تسلم
االيكاو لهذه المبادرة، وال سيما من خالل وضع منهجية مشتركة لحساب انبعاثات غازات الدفيئة المتأتيـة من السفر 

  ؛الجوي

  :ن الجمعية العموميةإف

بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة : ١٧/١بأن يحل هذا القرار، الى جانب القرار  تقرر - ١
للجمعيـة  ٢٢-٣٦األحكام العامة، والضوضاء ونوعية الهـواء المحلي، محـل القـرار  –بيئة في مجال حماية ال

 ؛ويشكل البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة ،العمومية

 :المجلستطلب من  - ٢

ة بالطيران المدني أن يكفل اضطالع االيكاو بدورها القيادي المستمر في المسائل البيئية المتصل  )أ 
 ا في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة؛الدولي، بم
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أن يواصل دراسة الخيارات في مجال السياسة العامة للحد من أثر انبعاثات محركات الطائرات   )ب 

مشورة، في أقرب وقت ممكن، لمؤتمر ملموسة وإسداء  تعلى البيئة أو تخفيضه وإعداد اقتراحا
تحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة األطراف في اتفاقية األمم الم

على السوق، مع مراعاة ما قد يكون لهذه التدابير من آثار محتملة على البلدان النامية والبلدان 
 حد سواء؛المتقدمة على 

أن يواصل التعاون مع المنظمات المشاركة في رسم السياسات في هذا المجال، وخاصة مؤتمر   )ج 
 متحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛األطراف في اتفاقية األمم ال

  :على ما يليتؤكد مجددا  - ٣

ألثر الطيران وبفهم  عن الفهم العلميينبغي أن تواصل االيكاو اتخاذ مبادرات لنشر معلومات   ) أ
توفير منتدى لتيسير المناقشات بشأن تواصل انبعاثات الطيران، و لمعالجةاإلجراءات المتخذة و
 ؛انبعاثات الطيران لمعالجةول حل

ينبغي أن يتم التشديد على خيارات السياسة العامة التي ستخفض االنبعاثات الصادرة عن محركات   ) ب
قل الجوي، وال سيما في الطائرات، دون أن يكون لتلك الخيارات أثر سلبي على نمو الن

  االقتصادات النامية؛

خالل االيكاو لتحسين كفاءة الوقود على الصعيد العالمي أن تعمل الدول والمنظمات ذات الصلة من  تقرر - ٤
٪ ٢ولتحقيق هدف عالمي طموح في مجال تحسين كفاءة الوقود بنسبة  ٢٠٢٠سنويا حتى عام  ٢بنسبة متوسطة قدرها 

كل طن كيلومتري  ل ايراداتـمقابود المستخدم ـم الوقـ   ُ               ، ت حسب على أساس حج٢٠٥٠حتى عام  ٢٠٢١سنويا من عام 
 ؛قلهيتم ن

أعاله، لن يعزو التزامات لدول بمفردها، وأن الظروف وقدرة  ٤على أن الهدف الوارد في الفقرة  توافق  - ٥
                                                       ّ                                                      ومساهمة كل دولة من الدول النامية والمتقدمة النمو في ترك ز انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من الطيران في الغالف 

  ق األهداف الطموحة العالمية؛الجوي هي التي تقرر كيف تتبرع كل دولة في تحقي

أن تواصل االيكاو والدول األعضاء فيها، الى جانب ، دون عزو أي التزامات محددة لدول بمفردها، أيضا تقرر  - ٦
يتمثل في اإلبقاء على صافي االنبعاثات  ،على المدى المتوسط ،المنظمات ذات الصلة، السعي الى تحقيق هدف جماعي طموح

  :على نفس المستوى، وأن تأخذ في الحسبان ما يلي ٢٠٢٠المتأتية من الطيران الدولي ابتداء من عام  العالمية من الكربون

  الظروف الخاصة لكل بلد من البلدان النامية وقدراته؛  )أ

                                                     ّ                                     أن الظروف المختلفة لكل دولة وقدراتها ومساهمتها في ترك ز انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من   )ب
  الجوي هي التي تقرر كيف تتبرع كل دولة لتحقيق األهداف الطموحة العالمية؛ الطيران في الغالف

االنبعاثات الناجمة يقابل زيادة د وهو ما ق، ٢٠٢٠تتخذ بعض الدول إجراءات أكثر طموحا قبل عام  ربما  )ج
   عن نمو النقل الجوي في الدول النامية؛

  نضج أسواق الطيران؛  )د
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  يران الدولي؛النمو المستدام لصناعة الط  )ھ

أن االنبعاثات ربما تزداد بسبب النمو المتوقع في حركة المرور الجوي الدولي، حتى يتم تطوير ونشر   )و
  تكنولوجيات وأنواع وقود أقل انبعاثا، واتخاذ تدابير أخرى مخففة؛

ى ضوء أعاله عل ٥على أن تستعرض، في دورتها الثامنة والثالثين، الهدف المذكور في الفقرة  تتفق  - ٧
 ؛الدراسات الجديدة حول إمكانية بلوغ ذلك الهدف والمعلومات ذات الصلة الواردة من الدول

في مجال  البعيدهدف عالمي طموح على المدى يستكشف الجدوى من وضع من المجلس أن  تطلب  - ٨
ها، بما في ذلك األثر على بواسطة إجراء دراسات مفصلة لتقييم امكانية تحقيق األهداف المقترحة وآثار، لطيران الدوليا

 تقديمهبخصوص التقدم المحرز بشأن العمل الذي ينبغي النمو، وكذلك التكاليف في جميع البلدان، ال سيما البلدان النامية، 
وينبغي أن يشمل تقييم األهداف طويلة األجل معلومات عن .  اليكاو في دورتها الثامنة والثالثينالعمومية لجمعية الالى 

 .ألعضاء من حيث خبراتها في العمل على تحقيق هدف متوسط األجلالدول ا

الدول على تقديم خطط عملها التي تبين سياساتها وإجراءاتها، وعلى إبالغ االيكاو سنويا عن  تشجع  - ٩
 ؛انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن الطيران الدولي

، ٢٠١٢ط على االيكاو بنهاية يونيو تلك الخط لى عرضإ ،التي تود أن تعد خطط عملها ،الدول دعوت  -١٠
تحقيق األهداف العالمية الطموحة، على أن تتضمن خطط العمل تلك معلومات جمع المعلومات بشأن يتسنى لاليكاو أن ت لكي

عن سلة التدابير التي نظرت فيها الدول والتي تعكس قدراتها وظروفها الوطنية الخاصة، وكذا معلومات عن أي مساعدة 
 إلیھا؛معينة قد تحتاج 

بأهداف                                                                              من المجلس أن ييس ر تعميم الدراسات االقتصادية والفنية وأفضل الممارسات ذات الصلة  تطلب  -١١
، ٢٠١٢قبل نهاية شهر يونيه يتسنى للدول أن تجري الدراسات الالزمة وتقدم خطط عملها،  لكيوأن يقدم إرشادا طموحة 

 الفنية للدول في إعداد خطط عملها؛ن أنواع المساعدة وغير ذلك معلى أساس طوعي، لاليكاو 

 في المائة من مجموع إيرادات نقل األطنان ١أن الحد األدنى لعتبة نشاط الطيران الدولي البالغة  تقرر  -١٢
  :يجب أن تطبق على خطط العمل التي تقدمها الدول على النحو التالي يةكيلومترال

  طها عن العتبة أن تقدم خطط عمل لتحقيق األهداف العالمية؛ال يتوقع من الدول التي يقل نشا  )أ
الدول التي يقل نشاطها عن العتبة، لكنها وافقت سبب آخر على التبرع بمساهمة في تحقيق   )ب

  األهداف العالمية، يتوقع منها أن تقدم خطط عمل؛

طار عالمي للتدابير القائمة من المجلس أن يضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال بغية إعداد ا تطلب  -١٣
السوق في مجال الطيران الدولي، بما في ذلك زيادة تفصيل المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق، كي تنظر  آلياتعلى 

  ؛فيها الجمعية العمومية لاليكاو في دورتها الثامنة والثالثين

لدى تصميم تدابير جديدة قائمة على المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق،  احترامالدول على  تحث  -١٤
أو متعددة األطراف /ثنائية وبناءة السوق وتنفيذ التدابير الموجودة ألغراض الطيران الدولي، وعلى الدخول في مفاوضات 

  ؛للتوصل إلى اتفاق
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في المائة  ١ بنسبة ، وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في الملحق،نشاط الطيران الدوليلأن العتبة الدنيا  تقرر  -١٥

  :يجب أن تطبق على التدابير القائمة على آليات السوق، على النحو التالي يةكيلومترال من مجموع إيرادات األطنان
إلعفاء من تطبيق التدابير مؤهلة لينبغي أن تكون عمليات الطائرات التجارية للدول التي يقل نشاطها عن العتبة   )أ

  على مستويات وطنية واقليمية وعالمية؛ القائمة على آليات السوق التي وضعت
في إعفاء صغار أيضا تنظر أن ربما ترغب الدول واألقاليم التي تطبق تدابير قائمة على آليات السوق في   )ب

  ؛لطائراتلاآلخرين المشغلين 
 ١٥من المجلس أن يستعرض العتبة الدنيا للتدابير القائمة على آليات السوق الواردة في الفقرة  تطلب  -١٦

مكررا، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول واآلثار المحتملة على صناعة الطيران وأسواقه، وفيما يخص المبادئ التوجيهية 
  ؛٢٠١١في الملحق، وذلك بنهاية عام  درجةالم

استعراض التدابير القائمة على آليات السوق المعمول بها والمزمعة في مجال الطيران الدول على  تحث  -١٧
  ؛أعاله  ١٦و ١٥لضمان مطابقتها للمبادئ التوجيهية المدرجة في الملحق واألحكام الواردة في الفقرتين الدولي 

 إعدادجدوى  استطالعمواصلة بمن المجلس أن يقوم، بدعم من الدول األعضاء والمنظمات الدولية،  تطلب -١٨
الدراسات بشأن الجوانب الفنية والفوائد البيئية واآلثار  إجراء مزيد من بواسطةالسوق،  آلياتخطة عالمية للتدابير القائمة على 

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخمع مراعاة نتائج المفاوضات بموجب االقتصادية لتلك الخطة وطرائقها، 
ة العمومية لاليكاو في دورتها نظر فيه الجمعيتكي واإلبالغ عن التقدم المحرز ، عند االقتضاء، والتطورات الدولية األخرى

  ؛الثامنة والثالثين
نبعاثات ثاني لال مقابلةالكربون تشكل، على المدى القصير، وسيلة عملية  لمقابلةبأن الخطط الطوعية تسلم   -١٩

 مقابلةدام يرغبون في اتخاذ اجراءات مبكرة على استخالمنتمين إليها، الذين الدول الى تشجيع المشغلين  وتدعو أكسيد الكربون،
 ؛استخدام االعتمادات المتأتية من الخطط المعترف بها دوليا مثل آلية التنمية النظيفة بواسطةالكربون، ال سيما 

لكربون التي تم شراؤها فيما يتصل ل الوسائل المقابلةمن المجلس أن يجمع المعلومات عن حجم  تطلب  -٢٠
ل الممارسات، مثل آلية االيكاو لحساب انبعاثات الكربون، التي ستساعد بالنقل الجوي، وأن يواصل إعداد األدوات ونشر أفض

  ؛الكربون مقابلةتأمين االتساق في تنفيذ برامج  على

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ عن انبعاثات أمانة                              من المجلس أن ي بلغ بشكل منتظم  تطلب  -٢١
ران الدولي، كجزء من إسهامه في تقييم التقدم المحرز إزاء اجراءات التنفيذ في ذلك ثاني أكسيد الكربون المتأتية من الطي

  ؛على المعلومات التي أقرتها الدول األعضاء في االيكاو وبناءالقطاع، 

  :القيام بما يليمجلس التطلب من   -٢٢
بلدان النامية، أن يدرس ويحدد ويضع عمليات وآليات لتيسير تقديم المساعدة الفنية والمالية إلى ال  ) أ

وكذلك تيسير وصولها الى الموارد المالية القائمة والجديدة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات واإلبالغ 
والتوصيات األخرى،                              ُ                        في ذلك العمليات واآلليات التي أ عدت، والنتائج المحققة،  ، بماعن التقدم المحرز

 ؛الثامنة والثالثين للجمعية العموميةالدورة  وخالل ٢٠١٢وذلك بصورة أولية قبل نهاية عام 

موارد المالية، على ال هاحصولوكذلك تيسير مساعدة الدول النامية محددة لتدابير  أن يشرع في اتخاذ  ) ب
  ؛وبناء القدراتونقل التكنولوجيا 
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  :القيام بما يلي الدولتطلب من   -٢٣
المحددة في التقرير الخاص  الريبةتنهض بالبحث العلمي الذي يهدف الى استمرار معالجة أوجه أن   )أ 

ر التقييم الرابع الذي لفريق الخبراء الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي تقري
 صدر مؤخرا؛

التي يضطلع بها فريق الخبراء  ،عمليات التقييم الدولي المقبلة لتغير المناختتضمن تكفل أن أن   )ب 
حدثها معلومات محدثة عن اآلثار التي تاألخرى ذات الصلة، األمم المتحدة  الحكومي الدولي وهيئات

 الطائرات على الغالف الجوي؛

 ؛٢٠٢٠لوجيا أكثر كفاءة بحلول عام                                        ُ        تعجل باالستثمار في البحث والتطوير كيما ت سو ق تكنوأن   )ج 

تعجل بتطوير وتشغيل الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تقلل من أن   )د 
 المتأتية من الطيران؛نبعاثات الا

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

 لفوائد على جميع األقاليم والدول؛ا

من العوائق القانونية واألمنية واالقتصادية وغير ذلك من العوائق المؤسسية بما يتيح تطبيق  تقللأن   )و
مجال الجوي بكفاءة من الجوي بغرض استخدام الالمرور حركة يم التشغيلية الجديدة في إدارة المفاه

  حيث البيئة؛
تدامة للطيران قود البديلة المستعد اجراءات تتصل بالسياسة العامة للتعجيل بتطوير أنواع الوأن   )ز

  ونشرها واستخدامها؛
أفضل تعمل معا، من خالل االيكاو والهيئات الدولية ذات الصلة، من أجل تبادل المعلومات وأن   )ح

  ؛الممارسات
تنظر في اتخاذ تدابير لدعم أعمال البحث والتطوير فيما يتعلق بأنواع وقود الطيران البديلة أن   )ط

االستثمار في مواد أولية وفي مرافق إنتاج جديدة، ومنح حوافز لتشجيع تسويق المستدامة، وفي 
سيد الكربون واستخدام أنواع وقود بديلة مستدامة للطيران بغرض التعجيل بخفض انبعاثات ثاني أك

  المتأتية من الطيران؛
  :القيام بما يلي المجلستطلب من   -٢٤

بشأن تنفيذ سياسات وتدابير ترمي الى  عضاءلدول األوتحديث اإلرشادات المقدمة ل أن يواصل تطوير  )أ 
 تخفيفتخفيض األثر البيئي النبعاثات الطيران أو الحد منها، ويجري مزيدا من الدراسات بهدف 

 ؛الطيران على تغير المناخ أثر

 ؛الدول على التعاون في إعداد نماذج تحليلية تنبؤية لتقييم آثار الطيران أن يشجع  )ب 

كلفة ومنافع مختلف التدابير، بما فيها التدابير القائمة، بغرض معالجة مسألة يواصل تقييم تأن   )ج 
انبعاثات محركات الطائرات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة، مع مراعاة مصالح جميع 

 ثار المحتملة على الدول النامية؛األطراف المعنية، بما في ذلك اآل
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بالدراسات والتقييمات  عضاءب االيكاو اإلقليمية لمساعدة الدول األاإلرشاد والتوجيه الالزمين لمكات أن يقدم  )د 

ووضع اإلجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى باإلقليم، بغرض الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو 
تخفيضها على الصعيد العالمي، والعمل معا بشكل تعاوني لبلوغ المستوى األمثل من المنافع البيئية التي 

 ؛قيقها عن طريق برامجها المختلفةيمكن تح

  ؛٢٠١٣بحلول عام  ،ني أكسيد الكربونيعد قاعدة قياسية عالمية للطائرات خاصة بثاأن   )ه

طيران  وقوديقوم بمزيد من العمل بشأن اآللية ذات الصلة لقياس كفاءة الوقود، بما في ذلك أن   )و
 حرقلمدى المتوسط والبعيد، في مجال األعمال الدولي، وتحديد أهداف تكنولوجية وتشغيلية على ا

  ؛وقود الطائرات

أنواع  العمل على توفيرلمشاركة الفعالة في الى ايشجع الدول األعضاء ويدعو صناعة الطيران أن   )ز
  ؛الوقود البديلة المستدامة للطيران

ساسية تمويل مشاريع تطوير الهياكل األأن يعمل مع المؤسسات المالية على تيسير الوصول الى   )ح
  ؛المكرسة ألنواع الوقود البديلة المستدامة، وحوافز لتجاوز عوائق السوق األولية

ويكثف جهوده  ،يواصل إعداد األدوات الالزمة لتقييم المنافع المقترنة بتحسين إدارة الحركة الجويةأن   )ط
الطيران ة من المتأتينبعاثات الجل إعداد إرشادات جديدة بشأن التدابير التشغيلية لتخفيض اأمن 

  ؛الدولي

على زيادة كفاءة الوقود في كل جوانب خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية، ويشجع أن ينفذ تركيزا   )ي
                                   الجوي بما ي حقق أقصى منفعة بيئية من المرور إدارة حركة تطوير الدول وأصحاب المصلحة على 

ي المطارات لخفض اآلثار السلبية الممارسات المطبقة فأفضل تبادل والجوي ونشر المرور حركة 
  المتأتية من الطيران المدني؛النبعاثات غازات الدفيئة 

تقدير، ورصد االنبعاثات العالمية من غازات الدفيئة /وآلية لقياسمعيارية مناسبة منهجيات         أن يع ين  )ك
م المحرز وذلك التقد في قياسدعم الدول لعمل اإليكاو ران الدولي والتحقق منها، والناجمة عن الطي

  واستهالك الوقود؛ الجويالمرور حركة عن البيانات السنوية المتعلقة باإلبالغ  بواسطة

تقدير االنبعاثات /يطلب من الدول أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها اإليكاو لتعزيز موثوقية قياسأن   )ل
  ، الناجمة عن الطيران الدولي؛العالمية من غازات الدفيئة

دراسة المكانية تطبيق آلية التنمية النظيفة الواردة في بروتوكول كيوتو على الطيران أن يجري   )م
  الدولي؛

يرصد وينشر المعلومات ذات الصلة عن اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران أن   )ن
ومع  صلةأخرى ذات الدولي وما يرتبط بها من هياكل أساسية، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية 

  صناعة الطيران؛
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                                    ، ويحرص على تصد ر الجهود الرامية إلى المحايدة مناخيايواصل التعاون مع مبادرة األمم المتحدة أن   )س
إعداد أساليب وأدوات لتحديد كمية انبعاثات غازات الدفيئة في مجال الطيران بخصوص تلك المبادرة، 

بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز الممارسات في إعداد وتنفيذ اإلستراتيجية الخاصة  قدما والمضي
  .اإلدارية المستدامة المتبعة داخل المنظمة

— — — — — — — —  
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  الملحق

  :المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة على السوق في مجال الطيران الدولي

  قطاع الطيران الدولي؛ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تدعم التنمية المستدامة ل  )أ
  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تدعم التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي؛  )ب
  األهداف الطموحة العالمية؛ساهم في تحقيق ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن ت  )ج
  ؛من الناحية اإلدارية فية والبساطةينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تتسم بالشفا  )د
  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تكون فعالة من حيث التكاليف؛  )ه
ال ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تتصف باالزدواجية وال ينبغي احتساب انبعاثات ثاني أكسيد   )و

  الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛
  ؛إلى أدنى حدتسرب الكربون وتشوهات األسواق  حد منلتدابير القائمة على السوق أن تينبغي ل  )ز
فيما  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطيران الدولي على أساس اإلنصاف  )ح

  ؛يتعلق بالقطاعات األخرى
 في كفاءة وقود الطائراتالسابقة والالحقة ستثمارات ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تقر باالنجازات واال  )ط

  ؛وفي التدابير األخرى لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيران
  على الطيران الدولي؛ غير مناسبال ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تفرض عبئا اقتصاديا   )ي
  أسواق الكربون بشكل مالئم؛ جميعالوصول إلى  يسرينبغي للتدابير القائمة على السوق أن ت  )ك
استنادا إلى ما تم قياسه من أداء من حيث فيما يتعلق بمختلف التدابير  لتدابير القائمة على السوقتقييم اينبغي   )ل

  ؛ أو تجنبها، عند الضرورة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
  ؛ "الحد األدنى"أحكام  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تتضمن  )م
يوصى بقوة بأنه ينبغي تطبيقها في المقام األول        ُ                                           عندما ت سفر التدابير القائمة على السوق عن إيرادات،   )ن

في  لك، بما فيها تخفيف اآلثار والتكيف معها، وكذللتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة
  .اعدة والدعم إلى الدول الناميةتقديم المس

االنبعاثات اعتمادا على التدابير القائمة على السوق، ينبغي تحديدها في تقارير الدول عن  عند تحقيق خفض  )س
  .االنبعاثات

  —انتهى  —


