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   والثالثونالسادسة الدورة - الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

   حماية البيئة  : من جدول األعمال١٧البند 

  سياسة االيكاو بشأن
  الطيرانانبعاثات 

  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  الملخص التنفيذي
تطبيق التدابير الطيران، بما في ذلك سياسة المنظمة بشأن انبعاثات في مجال تقدم هذه الورقة تقريرا عن عمل المجلس 

 أو تأثير انبعاثات محركات الطائرات على البيئة المتعلقة بسياسات الحد من  والتدابير األخرىالقائمة على آليات السوق
 تقترحوهي .  سواءعلى ال )نوعية الهواء المحلي(والمستوى المحلي ) التغير المناخي(، على المستوى العالمي هاضتخفي
 .٥-٣٥قرار الجمعية العمومية رقم ب) ط(و) ح(و) أ(معدال للمرفقات ا نصا أيض

  :ما يليالقيام بالجمعية العمومية يرجى من  :اإلجراء
 في مجال التدابير القائمة على آليات السوق منذ دورة الجمعية العمومية  التي حدثت علما بالتطوراتأن تحيط  )أ

  .السابقة
قرار ب ةالحالي) ط(و )ح(و) أ(ات وافق على أن يحل محل المرفق تأنوارد في المرفق و النص المشروعستعرض  تأن  )ب

  .٥-٣٥الجمعية العمومية رقم 
أو  تأثير انبعاثات محركات الطائرات على البيئةإلى الحد من  الراميةالتدابير في مجال يد أعمال المنظمة ؤت أن  )ج

  .المتعلقة بالسياسات ى آليات السوق أو التدابير األخرى، بما في ذلك تطبيق التدابير القائمة علتخفيضها
األهداف 

  :االستراتيجية
تقليل التأثير العكسي للطيران المـدني   - حماية البيئة( Cورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي       

  .)العالمي على البيئة
المنظمة االضطالع بها لمعالجة مـسألة انبعاثـات        يحدد قرار الجمعية العمومية هذا مهام اضافية على           :اآلثار المالية

  .الطيران مما سيتطلب موارد اضافية
  الطيران المدني والبيئةالتطورات في االيكاو في مجال ، A36-WP/34ورقة العمل   :المراجع

 حمايـة البيئـة  المستمرة في مجال بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو      ،  A36-WP/35ورقة العمل   
  ))ز(إلى ) ب( من المرفقات(

  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في ( القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية ،Doc 9848الوثيقة 
  سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية، Doc 9082الوثيقة 
  سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي، Doc 8632الوثيقة 
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 المقدمة - ١

ي التكنولوجيا وه انبعاثات الطيران عن طريق اتباع ثالثة نهوج، بأعمالها في مجالضطلع المنظمة ت ١- ١
، بعنوان A36-WP/xxوتتضمن ورقة العمل .  والقواعد القياسية، والتدابير التشغيلية، والتدابير القائمة على آليات السوق

وتتناول .  ، تقريرا عن األعمال المنجزة بخصوص النهجين األولين"والبيئةالتطورات في االيكاو في مجال الطيران المدني "
وتلخص التقدم .   المتعلقة بالسياساتفي مجال التدابير القائمة على آليات السوق والتدابير األخرىهذه الورقة التطورات 

دراسة، كما تتضمن النظر في التطورات التدابير قيد الل اجم المحرز منذ الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية في
 .٢٠١٠- ٢٠٠٨الراهنة وتشرح الطريقة التي ينوي المجلس أن يواصل بها السير قدما في هذا السبيل خالل الفترة الثالثية 

هو أن التدابير القائمة على آليات السوق هي نفا ة األخرى المذكورة آما يميز هذه الورقة عن الورق إن ٢- ١
 .دم آليات اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية سياسية تستخأدوات

 لتخفيف من االنبعاثات بنت عليه االيكاو جهودها لالذيساس األ – المعلومات األساسية

 يكاو االاتبعت، ١٩٨٣  سنة، التابعة للمجلس في(CAEP) منذ إنشاء لجنة حماية البيئة في مجال الطيران ٣- ١
وتنفذ هذه الجهود .  نبعاثات الطيران على المستويين المحلي والعالميا رثالتقليل آ ،أخرى ومازالت تطور طرائق ،طرائق

ويتمثل الدافع .  من خالل آليات ممكنة من الوجهة التكنولوجية، ومفيدة من الوجهة البيئية، ومعقولة من الوجهة االقتصادية
 على لمناخلى المستوى المحلي وتغير ا تلوث الهواء عالحد منلى تقليل انبعاثات الطيران في إاألولي وراء الجهد الرامي 

 . أو تخفيض هذا التلوثالمستوى العالمي

انبعاثات الطيران بتلوث الهواء الذي تحدثه على البيئة من  الرئيسي  الشاغلعلى المستوى المحلي، يتعلق ٤- ١
.  (PM) جسيماتال إلى وأول أكسيد الكربون باإلضافة (HC) ات والهيدروكربون(NOX)غازات مثل أكاسيد النتروجين 

أن تترك تأثيرا كبيرا على صحة اإلنسان، حفوري بطة على نحو وثيق بحرق الوقود االالمرتويمكن لهذه االنبعاثات الغازية 
 .وبالذات في صورة مشاكل في الجهاز التنفسي

 (CO2)أي ثاني أكسيد الكربون (وعلى المستوى العالمي، يمكن طرح نفس الحجة بالنسبة لغازات الدفيئة  ٥- ١
 للفريق الحكومي الدولي المعنيتقرير التقييم الرابع "وتؤكد استنتاجات ).  الذي يرتبط هو اآلخر ارتباطا وثيقا بحرق الوقود

احترار المناخ واقع ال يقبل "ويقول التقرير إن .   التغير المناخيالتخاذ إجراءات إزاءأن هناك حاجة ملحة " بتغير المناخ
شواهد الزيادات في متوسط درجات حرارة الهواء والمحيطات على مستوى العالم، والذوبان الشك، كما يتضح اآلن من 

وقد أسهمت األنشطة البشرية، مثل حرق ".  واسع االنتشار للثلج والجليد، وارتفاع متوسط سطح البحر على مستوى العالم
 .الوقود االحفوري وتغير استخدام األراضي، إسهاما كبيرا في هذه التأثيرات

في مجال الطيران التي عملها في لجنة حماية البيئة من خالل التصدي لهذه الشواغل  االيكاو وتواصل ٦- ١
التدابير التكنولوجية والتشغيلية والتدابير القائمة على آليات عن طريق ها خفيضالحد من انبعاثات الطيران أو تتسعى إلى 

 .ئمة على آليات السوقوتركز هذه الورقة على استعمال التدابير القا.  السوق

، أعطت الجمعية العمومية، في دورتها الخامسة والثالثين، توجيهات لعمل المنظمة في ٢٠٠٤في سنة  ٧- ١
المتاحة لوضع بدائل الأن يواصل دراسة "وطلبت من المجلس، ضمن جملة أمور، .  مجال انبعاثات محركات الطائرات

وتقديم المشورة بأسرع ما واقعية  ووضع اقتراحات ا الطائرات أو تخفيضه النبعاثات محركاتةر البيئياثسياسة للحد من اآل
الحلول استخدام ة خاصة على ورالتركيز بصويمكن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 

آلثار المحتملة على البلدان النامية لتدابير القائمة على آليات السوق، ومع مراعاة ال ايالء االعتبار مع مواصلة ،الفنية
 )). ب٢، الفقرة )ح(، المرفق ٥- ٣٥قرار الجمعية العمومية رقم " (البلدان المتقدمةو
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التي تدرسها االيكاو، أي التدابير الطوعية القائمة على آليات السوق  الثالثة التدابير من يخضع كل تدبير ٨- ١
على وجود  المنظمة، استنادا فيمراحل البحث لمرحلة مختلفة من عاثات، والرسوم المتعلقة باالنبعاثات واالتجار باالنب

عن هذا  المجلس إلىقدمت الجمعية العمومية عددا من الطلبات األكثر تفصيال .   على سبيل المثال فعال،االيكاوإرشادات 
.  " انبعاثات محركات الطائراتالتدابير القائمة على آليات السوق بشأن"بعنوان ) ط(، المرفق ٥- ٣٥في قرارها الموضوع، 

أن يواصل وضع إرشادات للدول المتعاقدة بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات "وقد طلبت الجمعية العمومية من المجلس 
سيما فيما يتعلق بتخفيف أثر الطيران  البيئي النبعاثات محركات الطائرات أو الحد منه، والاألثر  تخفيض إلىالسوق تهدف 

على تقييم تكاليف ومنافع التدابير المختلفة،  الدول المتعاقدة والمجلس" وشجعت ،)١الفقرة ، )ط(المرفق ..."( تغير المناخعلى
 مع مراعاة مصالح كل ...، انبعاثات محركات الطائرات بأكثر جدوى اقتصاديةمسألة معالجة لبما فيها التدابير القائمة، 

 ).٢ الفقرة، )ط(المرفق " (ار المحتملة على الدول الناميةاألطراف المعنية، بما في ذلك اآلث

 )الخامسة والثالثين (الماضيةالمنجزات منذ دورة الجمعية العمومية  - ٢

 المناقشات حول القضايا البيئية عموما، واستعمال التدابير القائمة على حظيتطوال الفترة الثالثية بأكملها،  ١- ٢
.  سيما من خالل المناقشات العديدة التي جرت على مستوى المجلس لمنظمة، والاهتمام بالغ في ابآليات السوق خصوصا، 

 التوفيق بين االختالفات في إلىويتوافق ذلك مع دور االيكاو القيادي في معالجة إسهام الطيران في حماية البيئة، والحاجة 
 .المتاحةاآلراء والمنهجيات بين الدول المتعاقدة حول أفضل السبل الستعمال التدابير 

فقد عقدت هذه .  حماية البيئة في مجال الطيرانلجنة وجرى العمل بصدد قضايا البيئة أساسا من خالل  ٢- ٢
، مع إبداء تعليقاته عليها، على توصياتهابعد ذلك ، ووافق المجلس ٢٠٠٧ في فبراير (CAEP/7)اللجنة اجتماعها السابع 

 .٢٠٠٧  في مارس١٨٠خالل دورته 

 لاليكاو للجمعية العموميةالخامسة والثالثين  انعقاد الدورة التي تلتخالل الفترة أنه  إلىوتجدر اإلشارة  ٣- ٢
 اعتبارا من ديسمبر ، دولة١٦٩ ، وصدقت عليه١٦/٢/٢٠٠٥ في اذ، دخل بروتوكول كيوتو حيز النف)٢٠٠٤ سبتمبر(

٢٠٠٦. 

 التدابير الطوعية 

 الدول واألطراف المعنية ، ٢٠٠٤ن في سنة ، أثناء دورتها الخامسة والثالثيشجعت الجمعية العمومية ٤- ٢
لحد من انبعاثات الطيران الدولي أو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية، وطلبت من المجلس أن يسهل اعلى األخرى 

، بما في ذلك إعداد نموذج اتفاق طوعي والالزمة لتلك التدابيراإلجراءات من خالل توفير اإلرشادات التي أعدتها االيكاو 
 )). أ٢، الفقرة )ط( ، المرفق٥-٣٥القرار رقم (

 الرسوم المتعلقة باالنبعاثات

 أساسا في وردتالتي (ة الحالية يالسياسااليكاو أن إرشادات ب، أقرت الجمعية العمومية ٢٠٠٤في سنة  ٥- ٢
نبعاثات غازات رسوم على اال تطبيقكافية لغير )  بشأن الضرائب والرسوم البيئية١٩٩٦ في ديسمبر صادرقرار المجلس ال

رشادات بشأن هذا ويضع المزيد من اال المزيد من الدراسات أن يجري من المجلس تالدفيئة على المستوى الدولي، وطلب
الدول المتعاقدة على االمتناع أيضا وحثت الجمعية العمومية )).  ٣)  ب٢، الفقرة )ط(، المرفق ٥-٣٥القرار (الموضوع 

القرار  (٢٠٠٧عام غازات الدفيئة قبل الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية في بعاثات انرسوم التطبيق االنفرادي لعن 
في لية الجبايات ا طلبت الجمعية العمومية من المجلس أن يدرس مدى فع،وأخيرا)).  ٤)  ب٢الفقرة ، )ط(، المرفق ٥-٣٥

الفقرة ، )ط(، المرفق ٥-٣٥القرار (إلرشادات بشأنها نوعية الهواء المحلي، ووضع المزيد من اعلى االنبعاثات تخفيف تأثير 
 .))٥)  ب٢

 فقد ،بالرغم من أن العمل على استعمال الرسوم المتعلقة باالنبعاثات تم في البداية وفقا لهذه التوجيهات ٦- ٢
ع قانوني صعوبات مختلفة، منها صعوبات ذات طابفي مجال الطيران ظهرت في أعمال االجتماع السابع للجنة حماية البيئة 
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".   خاص تابع للمجلس ومعني بالجوانب القانونية لرسوم االنبعاثاتفريق" إنشاء إلىوأدى ذلك .  وطابع يتعلق بالسياسات
معالجة مسألة في مجال الطيران البيئة حماية  التوجيهي للجنة فريق، قرر ال الخاصفريق الذلك نتائج أعمال علىواستنادا 

تعاملت إحداهما مع رسوم االنبعاثات الخاصة بنوعية الهواء المحلي وتعاملت األخرى مع : الرسوم بطريقتين مختلفتين
أن إمكانية وضع إرشادات للجنة حماية البيئة في مجال الطيران  التوجيهي فريق الإذ الحظو.  رسوم انبعاثات غازات الدفيئة

 وافق ،إمكانية وضع رسوم انبعاثات غازات الدفيئةعن رسوم االنبعاثات التي تؤثر في نوعية الهواء المحلي هي أكبر من 
لجنة جهودها ومواردها في المجاالت التي يرجح تحقيق التقدم فيها، أي على وضع إرشادات بشأن رسوم العلى أن تركز 

للجنة في   ونتيجة لهذا القرار، الذي صادق عليه المجلس بعد ذلك، اقتصر عمل ا.نبعاثاتالنوعية الهواء المحلي واالتجار با
مجال رسوم االنبعاثات على الرسوم التي يمكن أن تفرض على االنبعاثات التي تؤثر في نوعية الهواء المحلي في المطارات 

هي الوحيدة المغطاة عن مسائل تغير المناخ كانت التدابير القائمة على آليات السوق وفي إطار  في هذه المرحلةو.  أو حولها
 ). أدناه١٥-٢ إلى ١٠-٢انظر الفقرات من (بشأن االتجار باالنبعاثات  اإلرشادات المقدمة طريق

للدول التي ترغب في فرض رسوم تتعلق في مجال الطيران البيئة حماية  اإلرشادات التي وضعتها لجنة ان ٧- ٢
ي على خمسة بنوعية الهواء المحلي باعتباره أحد التدابير للتصدي لالنبعاثات التي تؤثر في نوعية الهواء المحلي، تحتو

تقييم نوعية الهواء المحلي، ) عملية تنفيذ رسوم االنبعاثات المحلية، ج) سياسات االيكاو الراهنة بشأن الرسوم، ب )أ: فصول
 .الجوانب اإلدارية )ھتصميم خطة خاصة برسوم االنبعاثات المحلية،  )د

المتعلقة بنوعية الهواء  رسوم االنبعاثات في مجالسياسته عن نصا  ١٨٠في الدورة اعتمد المجلس  ٨- ٢
ووافق أيضا على أن .  (Doc 9082) "سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية"المحلي، إلدخالها في 

 يجب أن (Doc 9884) "اإلرشادات عن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي"المواد اإلرشادية المصاحبة بعنوان 
 . للبيعمعروضة تنشر كوثيقة

عن في مجال الطيران البيئة حماية  لجنة إليهااالستنتاجات التي توصلت بأيضا علما المجلس أحاط و ٩- ٢
التحليل الذي أجري بشأن الجدوى االقتصادية لرسوم نوعية الهواء المحلي، ومفاده أن تأثير انبعاثات أكاسيد النتروجين، 

وفي ضوء قيود التحليل الذي أجري، ال يمكن الخروج .  ي هو تأثير هامشيالذي ينسب مباشرة لرسوم نوعية الهواء المحل
 .باستنتاجات قاطعة حول الجدوى االقتصادية لرسوم نوعية الهواء المحلي

 االتجار باالنبعاثات

االنبعاثات للطيران ب على إنشاء نظام مفتوح لالتجار ٢٠٠١بعد أن صادقت الجمعية العمومية في سنة  ١٠- ٢
وأن يضع إرشادات حول  ،عملهفي  ١، أن يركز على نهجين٢٠٠٤الجمعية العمومية من المجلس، في سنة ، طلبت الدولي

 )). ج٢، الفقرة )ط(، المرفق ٥-٣٥القرار رقم (االنبعاثات بالنظام المفتوح لالتجار 

الدولي في إلدماج الطيران في مجال الطيران ي أعدته لجنة حماية البيئة ذالمواد اإلرشادية المشروع ركز ي ١١- ٢
 .يوفر المرجع الخيارات وحددي، وبالذاتعلى المسائل المتعلقة بالطيران  باالنبعاثات التي تطبقها الدول، نظم االتجار

وكانت نقطة الخالف .  كانت مسألة النطاق الجغرافي إحدى المسائل بالغة الصعوبة في إعداد اإلرشادات ١٢- ٢
 خطط االتجار باالنبعاثات الخاصة بها انبعاثات الطيران الدولي إلىأن تضيف  كان على الدول المتعاقدة إذا  هي ماالرئيسية

هذه المسألة، أوصى المجلس لوبعد مناقشات عدة .  من مشغلي الطائرات التابعين لدول متعاقدة أخرى دون موافقة تلك الدول
رى في تلك اإلرشادات أال وهو إضافة الخيارات أن تتبنى لجنة حماية البيئة نفس المبدأ المتبع بالنسبة للعناصر الرئيسية األخ

                                                        
بموجب أحد النهجين تؤيد االيكاو إنشاء نظام طوعي لالتجار في االنبعاثات حسبما تقترحه الدول المتعاقدة والمنظمـات الدوليـة                      ١

هج اآلخر، تقدم االيكاو اإلرشادات للدول المتعاقدة، حسبما هو مالئم، إلدراج االنبعاثات من الطيران              وبموجب الن .  المهتمة باألمر 
  .الدولي في خطط الدول المتعاقدة لالتجار في االنبعاثات بما يتوافق مع عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
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المختلفة حول النطاق الجغرافي، مع وصف مزاياها ومساوئها، والبدء في التصدي لمسألة إضافة مشغلي الطائرات األجانب 
 .على أساس االتفاق المتبادل، مع مواصلة تحليل خيارات أخرى

 االنبعاثات لقطاع الطيران، ووافق االتجار ب اإلرشادات حول استعمال١٨٠ دورته خاللاعتمد المجلس  ١٣- ٢
من رئيس المجلس يقر فيه بأن " تصدير"على موقع االيكاو العام على االنترنت، مع " كمشروع إرشادات"على نشر الوثيقة 

إلدراج الطيران المدني الدولي في خطط االتجار  المتبع أشارت إلى أن النهجأغلبية من الدول الممثلة في المجلس 
وأشارت أقلية من الدول .  النبعاثات ينبغي أن يكون ذلك على أساس احترام سيادة الدول المتعاقدة واالتفاق المتبادلبا

.  األعضاء في المجلس إلى مبدأ عدم التمييز وطلبت على هذا األساس من االيكاو أن تواصل تحليل خيارات أخرى
حاجة إلى مراعاة مبدأ وجود مسؤوليات مشتركة ولكن مختلفة عند وباإلضافة إلى ذلك، أكدت بعض الدول من جديد على ال

 .تنفيذ خطط االتجار بانبعاثات الطيران

لالتجار في االنبعاثات، وصف التقرير الذي أعدته لجنة حماية البيئة الحالية وفيما يتعلق بالخطط الطوعية  ١٤- ٢
لية التي تنفذ حاليا حول العالم، وناقش احتمال تطور  من الخبرات العماالطابع العام لمختلف أنواع هذه الخطط، وقدم عدد

.  ووافق المجلس على إتاحة هذا التقرير على موقع االيكاو العام على االنترنت.  هذه الخطط في المستقبل لتشمل الطيران
مستهلكون أن وكان من األمور ذات األهمية الخاصة لعمل االيكاو مستقبال خطط تعويض الكربون التي بموجبها يستطيع ال

 .يعوضوا االنبعاثات من رحالتهم من خالل مرفق تقدمه الجهة المسؤولة عن تعويض الكربون

 ما تقدم، وافق المجلس على إنشاء مورد على االنترنت لجمع المعلومات الهامة عن خبرات إلىوباإلضافة  ١٥- ٢
ا يكمل إرشادات االيكاو في هذا الشأن، االتجار باالنبعاثات، وذلك بهدف تقديم معلومات أساسية عن خطط االتجار بم

 .ويساعد على تسهيل الفهم األوسع لالتجار في االنبعاثات داخل مجتمع الطيران

 التطورات الجارية  - ٣

وقدمت محفال لتبادل المعلومات عن العمل .  ٢٠٠٧مايو عام عن انبعاثات الطيران في االيكاو عقدت ندوة  ١- ٣
المناقشات ذات العالقة بالبيئة ووضع القرارات على مستوى رفيع في أثناء الدورة الجاري بشأن االنبعاثات بغية تسهيل 

.    وقدمت، ضمن ما قدمته، معلومات وفيرة تتعلق بالوسائل القائمة على آليات السوق.سة والثالثين للجمعية العموميةدالسا
 .htm.Documentation/07CLQ/EnvClq/int.oica.www://httpاالنترنت يتضمن عروض الندوة في بويمكن االطالع على موقع 

) ومن بينهم المنظمات غير الحكومية وشركات الطيران وغيرها(ويقترح مختلف أصحاب المصلحة  ٢- ٣
ومما يذكر أن هذه المبادرات غير متجانسة وقد ال ينتج عنها تقييم دقيق .  مبادرات عديدة لتعويض االنبعاثات من الطيران

ولذلك، تقوم .  الطائرات، وهذا أمر ضروري من أجل تحديد كمية الكربون الواجب تعويضها بدقةلالنبعاثات التي تصدرها 
 لتقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشأن منهجية متجانسة إرشاداتبإعداد  بدعم من لجنة حماية البيئة يكاواألمانة العامة لال

 األمم ضمناستخدام هذه المنهجية  في أيضا نظر   وي.نع تعويض الكربويرايمكن أن تستخدم كمرجع لمش من الطيران
 .جهود مبادرة األمم المتحدة المحايدة للكربونالمتحدة كجزء من 

 ليس واردا اآلن  المدني الدوليللمشاريع المتعلقة بالطيران" آلية التنمية النظيفة"ومع مالحظة أن استعمال  ٣- ٣
 (UNFCCC)تغير المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  مع أمانة في بروتوكول كيوتو، تعقد االيكاو مشاورات اآلن

 .لبحث كيفية مواءمة هذه اآللية القيمة للمشاريع المتعلقة بالطيران
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فيما يتعلق بمبادرة األمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ظل األمين العام لألمم المتحدة يصرح باستمرار بأن  ٤- ٣
ميا رئيسيا وبأن األمم المتحدة تتولى دورا قياديا في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية لمعالجة تغير المناخ يعد تحديا عال

.  المشكلة عن طريق جمع شمل قادة العالم وعن طريق ضمان أن جميع أجزاء منظومة األمم المتحدة تسهم في الحل
 .رة األمم المتحدة بناء على ذلكوتستكشف االيكاو التدابير المالئمة لدعم هذا الجهد وستتعاون في مباد

 ٥-٣٥قرار الجمعية العمومية رقم  ب)ط(و) ح(و) أ(ات مشروع النص المعروض الستبدال المرفق - ٤

قرار ب)) ز(إلى ) ب(أي المرفقات من ( معظم المرفقات بالقرار المنقح A36-WP/35تتناول ورقة العمل  ١- ٤
 .   وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئةبيان موحد بسياسات بعنوان ٥-٣٥ الجمعية العمومية رقم

، التي أعيد تشكيل )ط(و) ح(و) أ(يعرض المرفق بهذه الورقة على نظر الجمعية العمومية تنقيح المرفقات  ٢- ٤
 :هياكلها بصورة جوهرية وتعديلها على النحو التالي

ام التي كانت مدرجة من قبل ن بعض االعتبارات ذات الطابع العمليتض) أ(جرى توسيع نطاق المرفق   )أ 
 .السابق) ح(في المرفق 

 .اآلن على أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي) ح(يركز المرفق   )ب 

 .على سبيل الحصر أثر الطيران على المناخ العالمي) ط(يتناول المرفق   )ج 

مشكلة محددة، اآلن نهجا كليا يبحث جميع أنواع التدابير لمعالجة ) ط(و) ح(يتضمن المرفقان المنقحان  ٣- ٤
ويشكل هذان المرفقان سياسة ).  بما في ذلك التدابير القائمة على آليات السوق(وذلك من منظور فني وتشغيلي واقتصادي 

 .االيكاو بصدد انبعاثات الطيران

بينما بذلت كل محاولة للتوفيق بين اآلراء المختلفة، ال تزال توجد بشأن بعض المسائل خيارات مختلفة  ٤- ٤
 .والجمعية العمومية مدعوة إلى النظر في هذه الخيارات بغية التوصل إلى اتفاق لآلراء.  ن أقواس مربعةمعروضة بي

 العمل المستقبلي - ٥

 في مجال انبعاثات الطيران إن العمل المستقبلي الذي يتعين على االيكاو القيام به الحراز المزيد من التقدم ١- ٥
وهو، عموما، .   وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئةالبيان الموحد بسياساتيتجلى في مختلف مرفقات 

 :يتناول الحاجة إلى ما يلي

 .تقييم أثر انبعاثات الطيران ووضع ارشادات ووسائل مالئمة لذلك الغرض  )أ 

 .المناخوتغير جمع ومراقبة ونشر البيانات بشأن مساهمة انبعاثات الطيران في نوعية الهواء المحلي   )ب 

 . وبارامترات وأهداف مالئمةوضع مؤشرات  )ج 
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 :وضع سياسات وارشادات وتدابير مالئمة لتقليل انبعاثات الطيران إلى الحد األدنى ضمن اطار  )د 

 ).القواعد القياسية والتوصيات واألهداف(التكنولوجيا  )١

 .راءات التشغيلية الجديدة، بما في ذلك تخطيط الحركة الجوية وادارتهاجاإل )٢

 تشمل تجارة االنبعاثات المفتوحة والتدابير الطوعية ورسوم نوعية الهواء الوسائل االقتصادية التي )٣
 .المحلي وعمليات تعويض الكربون وآليات التنمية النظيفة الخ

 والكفاءة ة البيئيوالمنفعةتقييم تأثير اعتماد خيارات سياسية مختلفة وقياسها على أسس الجدوى الفنية   )ه
 .االقتصادية

هيئات العلمية وهيئات األمم المتحدة، وال سيما الفريق الحكومي الدولي المعني التعاون النشط مع ال  )و 
اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ، المشتركة في العمل في هذا أمانة بتغير المناخ و

 .المجال ذي الصلة بااليكاو

 األثر المالي - ٦

مة االضطالع بها في الميزانية العادية للمنظمة، ولذلك لم تدرج المهام االضافية التي يطلب من األمانة العا ١- ٦
 .ستكون ثمة حاجة إلى موارد اضافية

— — — — — — — — 
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  المرفق

   المعاد تشكيل هياكلها)ط(و )ح(و) أ(ات لمرفقا

مشروع قرار معروض على الدورة السادسة والثالثين 
  للجمعية العمومية بغرض اعتماده

   المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات االيكاوات بيان موحد بسياس  :١٧/١القرار
عادية اعتمـاد  من دوراتها ال، أن تواصل في كل دورة ٥-٣٥ ية قد قررت، بموجب قرارها    ـ الجمعية العموم  لما كانت 

  .البيئة بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية

  .مترابطة  وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكنهايتكون من نص تمهيدي ٥-٣٥ القرار ولما كان

  والثالثين للجمعية العمومية في مجال     الخامسة التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة         إلى الحاجة   إلى وبالنظر
ئمة على آليات السوق    المواد االرشادية الجديدة لاليكاو عن التدابير القا      انبعاثات محركات الطائرات، بما في ذلك       و ضوضاء

  . أو تخفيضها الطيران انبعاثات منللحد

  :ن الجمعية العموميةإف

 أدناه تشكل البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في المذكورة أن مرفقات هذا القرار تقرر  - ١
  : للجمعية العموميةالثين والثالسادسةالدورة قائمة عند ختام حسبما كانت هذه السياسات مجال حماية البيئة، 

  ةعاملمحة   —  )أ(المرفق 

  وضع القواعد والتوصيات واالجراءات والمواد االرشادية بشأن نوعية البيئة  —  )ب(المرفق 

  للسيطرة على ضوضاء الطائرات "النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على   —  )ج(المرفق 

صوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها في المجلـد           الطائرات النفاثة دون ال    سحب  —  )د(المرفق 
  عشر  األول من الملحق السادس

  لضوضاء في المطاراتللحد من افرض القيود التشغيلية المحلية   —  )ه(المرفق 

  تخطيط وادارة استخدام األراضي  —  )و(المرفق 

  صوتية مشكلة الفرقعة ال–الطائرات األسرع من الصوت   —  )ز(المرفق 

  نوعية الهواء المحليأثر الطيران على   —  )ح(المرفق 

  أثر الطيران على المناخ العالمي  —  )ط(المرفق 



  A36-WP/39 
  EX/10 
 A-2 Appendix 

بيانا موحدا بسياسات العمومية  على نظر كل دورة عادية تعقدها الجمعية المجلس أن يعرض إلى تطلب  - ٢
  .وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة لتستعرضه

  .٥-٣٥  أن هذا القرار يحل محل القرارنتعل  - ٣



A36-WP/39 
EX/10 
Appendix A-3 

  )أ(المرفق 
  ةعاملمحة 

تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يـساعد         " تنص على أن     اتفاقية الطيران المدني الدولي   ديباجة  لما كانت   
ك االتفاقية تنص علـى أنـه   من تل) ٤٤(ن المادة إ، و...." الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه    وإبقاءكثيرا على ايجـاد    

العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي               "ينبغي للمنظمة   
  ". نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصادإلىتلبية احتياجات شعوب العالم ... من أجل

عديد من اآلثار الضارة للطيران المدني على البيئة، بتطبيـق تـدابير شـاملة تتـضمن         من الممكن تحسين ال    ولما كان 
 الحركة الجوية واالجراءات التشغيلية األكثر كفاءة، واالسـتخدام المالئـم آلليـات تخطـيط               وإدارةالتحسينات التكنولوجية   

  .لسوق واستخدام األراضي، والتدابير القائمة على آليات اوإدارةالمطارات، وتخطيط 

قد وافقت على االستمرار في متابعة جميع مسائل الطيران المتعلقة بالبيئة           لدى االيكاو   الدول المتعاقدة   جميع   ولما كانت 
  .والحفاظ كذلك على المبادرة في وضع ارشادات سياسية بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرى

  . على أهمية السياسات البيئية التي تؤثر في النقل الجوي منظمات دولية أخرى تؤكدولما كانت

 النمو المستدام للطيران مهما للنمو والتنمية االقتصاديين والتجارة والتبادل الثقافي والتفـاهم بـين الـشعوب                 ولما كان 
فف مـن اآلثـار      بسرعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخ         إجراءاتواألمم في المستقبل، لذلك يجب اتخاذ       

  .الضارة

عن آثار الطيران على البيئة ضـرورية كـي تعـد           وأفضل المعلومات المتوافرة     المعلومات الموثوق فيها     ولما كانت 
  .بها االيكاو ودولها المتعاقدة السياسة الخاصة

اء واالنبعاثـات،    بقدر ما توجد أوجه اعتماد متبادل معترف بها بين آثار الطيران على البيئة، مثل الضوض               ولما كانت 
  .فثمة حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر والتخفيف التشغيلي

 إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دورا في معالجة آثار انبعاثات الطيران من غازات الدفيئـة                  ولما كانت 
ا على أساس اقليمي، المـسائل االقتـصادية والمؤسـسية          على المناخ العالمي، وأنه ينبغي أن تعالج الدول، فرديا أو جماعي          

  .المتعلقة بذلك

 التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما الحراز تقدم في فهم آثار الطيران على البيئة ومن أجل وضـع                   ولما كان 
  .السياسات المالئمة لمعالجة هذه اآلثار

 الوقود وبدائل الوقود للطيران التي سـتتيح عمليـات النقـل            كفاءة استخدام  بأهمية البحث والتطوير في مجال       اقراراو
  .الجوي الدولي بتأثير أقل على البيئة

  :ن الجمعية العموميةإف

تعي اآلثار ، بصفتها وكالة األمم المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي،  أن االيكاوتعلن  - ١
مسؤولية بمسؤوليتها وتقر بتها، وأنها لجة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معاتكون متعلقالضارة بالبيئة والتي قد 
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دولها المتعاقدة عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني من ناحية ونوعية البيئة من 
  :يلي  سوف تسعى للقيام بمافإنهااتها، بمسؤوليوالدول المتعاقدة لديها   وعند اضطالع االيكاو .أخرىناحية 

  .الحد من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات  )أ
  .الحد من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي  )ب
  .الحد من أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمي  )ج

المتعلقة بالبيئة الدولي في كل مسائل الطيران المدني ادي دورها القيمواصلة اثبات االيكاو لأهمية  على تشدد  - ٢
 تعترف بخطورة التحديات التي  المسائللسياسة بشأن هذهل المجلس أن يحتفظ بزمام المبادرة في اعداد ارشادات إلىتطلب و

  .يواجهها القطاع

ت وانبعاثات محركات  المجلس أن يقيم بانتظام الوقع الحالي والمستقبلي، لضوضاء الطائراإلى تطلب  - ٣
  .الطائرات، واالستمرار في اعداد أدوات لهذا الغرض

 التخفيف من إلىالتدابير المؤدية المتعلقة ب مسألة الترابط والتبادل ابقاء وتحديث معرفة المجلس إلى تطلب  - ٤
  . بغية تحقيق اتخاذ القرارات على النحو األمثلتأثير الطيران على البيئة

تقييم أداء التي يمكن أن تستخدمها الدول لس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران  المجلإلى تطلب  - ٥
  .القواعد والسياسات والتدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئةوفعالية عمليات الطيران 

ت وانبعاثات محركات  المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائراإلى تطلب  - ٦
الطائرات وعن سياسة االيكاو وموادها االرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، من خالل تقديم التقارير المنتظمة 

  .والحلقات الدراسية على سبيل المثال

  . أن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة االيكاو المتعلقة بالبيئةإلى الدول تدعو  - ٧

الالزمة لتمكين االيكاو من تقوية عملها في هذا  تقديم المعلومات العلمية إلىمنظمات الدولية  الدول والتدعو  - ٨
  .المجال

وهيئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم دولية المنظمات مواصلة التعاون الوثيق مع ال المجلس على تشجع  - ٩
  .آثار الطيران على البيئة وبشأن وضع السياسات لمعالجة هذه اآلثار

التطور  تؤثر سلبا على انفرادية في مجال البيئة من شأنها أن تدابيرالدول على االمتناع عن اتخاذ تحث   -١٠[
  ]. المدني الدولي للطيران والمستدامالمنتظم

 على مراعاة التدابير العالمية المتابعة عن طريق االيكاو عند نظرها في اتخاذ اجراءاتها الخاصة الدولتحث   -١٠[
  .]ى أن تضع الدول في حسبانها التطور المنتظم للطيران المدني الدوليوتحث عل

 الدول على القيام فورا باتخاذ التدابير الالزمة لحماية البيئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة تحث  -١٠[
  .]من الطيران
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 الدول المتعاقدة على النظر بايجابية في التمسك بالتدابير القائمة على آليات السوق، وفاء منها تشجع  -١١[
  .]بمسؤولياتها أو بوصفها تدابير طوعية



  A36-WP/39 
  EX/10 
 A-6 Appendix 

  

  )ح(المرفق 
  ة الهواء المحلييأثر الطيران على نوع

واء المحلي واآلثار المرتبطة بـه   أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية اله        إزاءقلق متزايد    هناك لما كان 
  .على صحة البشر ورفاهيتهم

ملوثات عديدة تؤثر على نوعية الهواء المحلي واالقليمي وتصدر عن محركات الطائرات قد شهدت انخفاضا         ولما كانت 
  .كبيرا خالل العقود القليلة الماضية

النبعاثات الغازية األخرى في حاجة إلى مزيـد مـن        آثار انبعاثات الطيران من أكاسيد النتروجين والهباء وا       ولما كانت   
  .التقييم والفهم

أغلبية عمليات الطائرات الدولية وحرق الوقود تحدث على ارتفاعات فوق ما قد يؤثر على نوعيـة الهـواء            ولما كانت   
  .المحلي

ات االجمالية في المنـاطق     آثار انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي واالقليمي هي جزء من االنبعاث           ولما كانت   
  . األوسع لجميع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نوعية الهواءاإلطارالمتأثرة وينبغي النظر فيها في 

سلسلة من العوامل مـن بينهـا   نوعية الهواء المحلي واآلثار الصحية الفعلية النبعاثات الطيران تتوقف على        ولما كانت   
  .] قيد النظراإلقليم في  لها المعرضين السكانعددلية، واالسهام في التركيزات االجما

راءات التشغيلية التي أحدثت تخفيضا كبيرا في تلـوث         ضعت معايير فنية وعززت تطوير اإلج     يكاو قد و  االولما كانت   
  .نوعية الهواء المحلي من الطائرات

 أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم  تتضمناتفاقية الطيران المدني الدولي من الخامسة عشرة المادة ولما كانت
سياسات (بشأن الرسوم المتعاقدة المماثلة، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت االيكاو قد أعدت ارشادات سياسية للدول 

بما في ذلك ارشادات محددة بشأن الرسوم المتصلة ) Doc 9082، االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية
  . نوعية الهواء المحليمن أجلباالنبعاثات المتصلة  والرسوم لضوضاءبا

على الرسوم والضرائب فرض  بشأن قرارا فيه السياسات المؤقتة ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في ولما كان
موال المحصلة االنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن تكون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األ

  .ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة

على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما ينبغي أن تحسب  هذه الرسوم نتولما كا
  . النقل الجويإلى صحيح وعزوها مباشرةالوجه ال تحديد هذه التكاليف على ىيتسن

م المتصلة باالنبعاثات لمعالجة أثر و مجلس االيكاو قد اعتمد مواد سياسية وارشادية تتعلق باستخدام الرسولما كان
  .حولها وأانبعاثات محركات الطائرات في المطارات 

تدابير المتعلقة نظر في تطبيق جميع التقرير يأن المجلس قد وافق على أنه سيكون من المفيد إعداد  تالحظ وإذ
 وأن االيكاو  باتباع نهوج تكنولوجية وتشغيلية وقائمة على آليات السوق،باالنبعاثات التي تؤثر في نوعية الهواء المحلي،

  .تعمل حاليا على هذه المسألة
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  : الجمعية العموميةفإن
ين والغازات األخرى والجسيمات وأكاسيد النتروجانبعاثات الطيران أن يرصد ما تسببه  المجلس من تطلب  - ١

على رفاهية البشر ويطور معرفته بها، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية من آثار 
  . المعلومات في هذا الصدد وأن ينشروصحتهم
قولة اقتصاديا  من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيدة بيئيا ومعتطلب  - ٢

  .للمضي في تخفيض تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات
من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجية وتشغيلية طويلة األجل فيما يتعلق بالمسائل تطلب   - ٣
  .، بما في ذلك أكاسيد النتروجين المنبعثة من الطائرات للطيرانالبيئية

زيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوية التي تقلل تأثير تلوث الهواء  من المجلس مواصلة تعتطلب  - ٤
  .المحلي من الطائرات

التي من انبعاثات الطيران الدولي للحد واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ اجراءات المتعاقدة  الدول تشجع  - ٥
  . االيكاو بهاإبالغوالمواظبة على لطوعية أو تخفيضها من خالل التدابير اتؤثر على نوعية الهواء المحلي 

 بوضع وترويج مواد ارشادية بشأن المسائل المتعلقة بتقييم نوعية الهواء المتصلة بالمطارات وتطلب ترحب  - ٦
  .٢٠١٠من المجلس أن يتابع هذا النشاط على نحو فعال، بهدف اكمال ارشادات نوعية هواء المطارات في عام 

مل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أفضل أساليب العمل من المجلس العطلب ت  - ٧
  .المطبقة بالمطارات في التقليل من اآلثار الضارة النبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي

 من المجلس أن وتطلب بوضع االرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي ترحب  - ٨
  . الدول المتعاقدة على تداول المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوموتحثواصل تحديث هذه االرشادات ي

 سياسات وان تراعي على النحو الواجب الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق تحث  - ٩
  .ي االنبعاثات التي تؤثر على نوعية الهواء المحلرسومااليكاو وارشاداتها بشأن 
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  )ط(المرفق 
  المناخ العالميعلى أثر الطيران 

  الفهم العلمي

الطيـران والغـالف الجـوي     تقييم شامل ألثر الطيران على الغالف الجوي يرد في التقرير الخاص عن              لما كان 
راء التقييم ، الذي أعده بناء على طلب االيكاو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بالتعاون مع فريق خب              العالمي

  .١٩٩٩العلمي لبروتوكول مونتريال عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون، الذي تم نشره في عام 

لتقرير الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أقر بأن آثار بعض أنواع انبعاثـات       ا ولما كان 
ت مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسية ال يشملها      وكشف عن أن آثار بعضها اآلخر ليس       ،الطائرات مفهومة جيدا  

  .اليقين العلمي وتحد من القدرة على توقع آثار الطيران على المناخ واألوزون

االيكاو طلبت من فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن يحدث االستنتاجات الرئيـسية       تولما كان 
  :الذي قرر، ضمن أمور أخرى، ما يلي[  .٢٠٠٧بع للتقييم الذي تم اصداره في عام ، في تقريره الراصللتقرير الخا

بسبب تطور المعرفة العلمية والبيانات األحدث، خفضت تقديرات اآلثار المناخية لمجرات التكثـف وتـشير                 —
ـ       ٣,٠ أسهمت بنحو    ٢٠٠٥التقديرات اآلن إلى أن الطائرات في عام         عاعي  في المائة من مجموع القسر االش
  .البشري الناجم عن جميع األنشطة البشرية

 مـن انبعاثـات      تقريبـا   في المائة  ٢بنسبة  من الطيران   مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون      ] يبلغ] [يظل[  —
  .غازات الدفيئة العالمية

 في المائة  ٤ إلى   ٣سيزداد بنحو من    من الطيران   أن مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون        إلىتشير التقديرات     —
  .في السنة

من المحتمل أنه يمكن أن يأتي التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطيـران علـى األجـل                      —
 غير أن من المتوقع أن مثل هذه التحسينات ستعوض جزئيا فقـط             . المتوسط من تحسين كفاءة حرق الوقود     

  ].عن ازدياد انبعاثات الطيران

  تحدة والهيئات األخرىالتعاون مع األمم الم

 الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ هو تحقيق اسـتقرار تركيـزات غـازات      لما كان 
  .الدفيئة في الغالف الجوي على مستوى من شأنه منع التدخل البشري الخطر في نظام المناخ

 مبـدأ المـسؤوليات المـشتركة والمتباينـة      علىالمناخ تؤكد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير       ولما كانت 
  .والقدرات المرتبطة بها في معالجة انبعاثات غازات الدفيئة

 في بشأن تغير المناخفي اتفاقية األمم المتحدة االطارية  بروتوكول كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف ولما كان
من  مواصلة الحد)  األطرافIالمرفق (، يطلب من الدول المتقدمة ١٦/٢/٢٠٠٥دخل حيز النفاذ بتاريخ و ١٩٩٧ ديسمبر

، في )٢- ٢ المادة( بالعمل من خالل االيكاو ، وذلك)الطيران الدولي ("عوادم الطائـرات"أو تخفيض غازات الدفيئة من 
سيق معاملة فئتي حين أن انبعاثات الطيران الداخلي مدرجة في أهدافها الوطنية، ومع مالحظة المزايا المحتملة لتن
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 ] تقدمإلحراز[االنبعاثات وأن بعض الدول تقترح العمل على تخفيض انبعاثات الطيران، ويدل ذلك كله على حاجة عاجلة 
   .في هذا الصدد] تنسيق وتعاون دوليين كبيرين[أكبر 

ا أن تفيد المـشاريع  من شأنه) مثل آلية التنمية النظيفة   (لى وسائل مرنة مختلفة      بروتوكول كيوتو ينص ع    ولما كان 
  .التي تشترك فيها دول نامية

 وتجري مباحثات بشأن متابعـة هـذه        ٢٠١٢نتهي في عام    ت بروتوكول كيوتو     فترة االلتزام األولى في    تولما كان 
وستحتاج االيكاو لمواصلة النهوض بمسؤوليتها عن الحد من غازات الدفيئة المنبعثة من الطيران المدني الدولي               [الوثيقة  

  .]ذلكتخفيضها واثبات دورها القيادي في أو 

اثبات دورها القيادي في التخفيـف      ] أن تواصل [ قد اتضح أن جميع المعنيين باألمر يتوقعون من االيكاو           ولما كان 
إلدماجهـا هـي والغايـات     ]وأهداف واضحة[ اكتساب رؤىنبعاثات غازات الدفيئة من الطيران، وة ال من اآلثار السلبي  

  . أعمال االيكاو وبرامج المنظمة األخرى في خطةالبيئية

 بأن اجتماعات مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في غليناغلس وهايلجندام اعترفت بالتقدم             وإذ تحيط علما  [
المحرز حتى اآلن وخلصت إلى أن ثمة ضرورة عاجلة للعمل الدولي بتصميم وتنسيق لتخفـيض االنبعاثـات العالميـة      

 ويمكن، بل ويجب، توليهـا    وأن معالجة تغير المناخ مسؤولية مشتركة بين الجميع       وزيادة تأمين الطاقة    لغازات الدفيئة،   
  ].بطريقة تدعم نمو االقتصادات النامية والناشئة والصناعية، مع تفادي التشويشات االقتصادية

 لأللفية ودور الطيران في ئيةاالنماهداف األ إطار بمالءمة موضوعي تغير المناخ والتنمية االقتصادية في  واقـرارا 
  .المساعدة على تحقيق هذه األهداف

  .]بالحاجة لتحديد أهداف فيما يتعلق بتحديد أو تخفيض ازدياد انبعاثات الطيران بغية ضمان النمو المستدامواقرارا [

 غازات الدفيئـة     الخاص في تقييم انبعاثات    إطارها إغفال أن من المهم معالجة انبعاثات الطائرات بدون         وإذ تالحظ 
  .االجمالية من الطيران وقطاع النقل والنشاط واالقتصادي العام

 بأن أقاليم العالم المختلفة تشهد اختالفات كبيرة في المستويات المطلقة النبعاثات الطيـران ومعـدالت      وتحيط علما 
  .ازدياد انبعاثات الطيران دوليا وداخليا على السواء

  لى المناخ العالمياجراءات تخفيف أثر الطيران ع

 مجلس االيكاو قد وضع خيارات سياسية لتحديد أو تخفيض أثر انبعاثات محركات الطائرات من الطيـران        لما كان 
المدني على البيئة ويتقدم العمل بشأن التكنولوجيا والقواعد القياسية، وبشأن التدابير التشغيلية لخفض اسـتهالك الوقـود       

  .ابير القائمة على آليات السوقومن ثم االنبعاثات وبشأن التد

التكنولوجيا والعمليات المحسنة أدت إلى طائرات أقل تلويثا بقدر كبير وتحسنت كفاءة حـرق الوقـود                ولما كانت   
  . تقريبا في السنوات األربعين الماضية٪٧٠بنسبة 

غم من أن المقصود بها معالجـة   بأن القواعد القياسية لاليكاو وأهدافها بالنسبة ألكاسيد النتروجين، على الر       واقرارا
  .نوعية الهواء المحلي، ستساعد أيضا على تقليل أثر الطيران على المناخ

  . بأنه يمكن تحقيق تخفيضات مهمة لالنبعاثات عن طريق تحسينات في إدارة الحركة الجويةواقرارا

 ك استهالة لقطاع الطيران لخفضمهم حوافز تنوات القليلة الماضية وفر    الوقود في الس    أسعار ةزياد أن   وإذ تالحظ 
  .دفيئة انبعاثات غازات ال بدورهيخفضالوقود الذي 
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بأن قيادة االيكاو في خطة المالحة الجوية العالمية يمكن أن تعزز تخفيـضات االنبعاثـات عـن طريـق                  واقرارا  
  .ر كفاءةتحسينات في ادارة الحركة الجوية وتطبيق المالحة باألقمار الصناعية وتصميم طرق جوية أكث

، وبأن المفـاهيم الجديـدة      تاريخية  بأن تجزئة المجاالت الجوية الحالية نجمت عن ترتيبات أرضية سياسية          واقرارا
الحواجز القانونية واألمنية واالقتصادية وغيرها من      الحواجز  لتشغيل إدارة الحركة الجوية تتطلب التزام الدولة بمعالجة         

  .فاءة بيئيةالمؤسسية الستخدام المجال الجوي بك

 بالخطوات التي تتخذها االيكاو لتعزيز استخدام تدابير تشغيلية، بما في ذلك نـشر الفـرص التـشغيلية                 وإذ ترحب 
، وبعقد ثالث حلقات عمل بـشأن       )٣٠٣الكتاب الدوري رقم    (لخفض استخدام الوقود إلى الحد األدنى وتقليل االنبعاثات         

  .هذا الموضوع

ينبغي أن تسعى السلطات "نص على أنه قد ) ١٩٩٢( ريو بشأن البيئة والتنمية إعالن من ١٦ المبدأ رقم ولما كان
 تشجيع استيعاب تكاليف البيئة داخليا، واستخدام األدوات االقتصادية، آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون إلىالوطنية 

 ايالء المراعاة الواجبة للصالح العام، ودون التلوث، معهذا المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة 
  ". بالتجارة واالستثمار الدولييناإلخالل

في السنوات األخيرة اعتراف متزايد من حكومات عديدة بالحاجة ألن يدفع كل قطاع اقتـصادي التكلفـة   ولما كان  
  .الكاملة للضرر البيئي الذي يسببه

 هي أدوات سياسية وضعت لتحقيق أهداف بيئية بتكلفة أقل وبأسلوب           التدابير القائمة على آليات السوق     تولما كان 
  .أكثر مرونة من التدابير التنظيمية التقليدية

التـدابير  نموذج اتفاق وارشادات بـشأن اسـتخدام     قد أعدتالطيرانلجنة حماية البيئة في مجال أن   بالنظر الى و
 األجل القصير، وأن االيكاو تشجع علـى نـشر الخبـرات           من جانب الدول المتعاقدة واألطراف المهتمة على       الطوعية

  .العملية على موقعها العام على االنترنت

 بأن الدول المتعاقدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات بصدد األهداف وأكثر التدابير مالءمة لمعالجة انبعاثـات             وإذ تقر 
  .]ا شهادات مشغلين جويينالتي تصدر له[ ]ائرات الطلمشغليبالنسبة [غازات الدفيئة من الطيران 

ستعزز قدرتنا على معالجة    ] المطورة على أساس التعاون   [بأن المساعي الوطنية االقليمية والعالمية المتكاملة       وتقر  
  .انبعاثات الطيران بفعالية

تـصمم   جبايـة  الرسم" سياسات االيكاو تميز بين الرسم والضريبة، من حيث المفهوم، ومن حيث أن ولما كانـت  
 هـدفها زيـادة   خصيصا لتعويض تكاليف تقديم التجهيزات والخدمات للطيران المدني، والضريبة هـي جبايـة       وتطبق

  ".االيرادات الوطنية أو المحلية للحكومة وال تستخدم عموما بكاملها في الطيران المدني وال تحسب على أساس التكاليف

سياسات االيكاو بشأن الضرائب في     (بشأن الضرائب   ة  للدول المتعاقد  االيكاو قد أعدت ارشادات سياسية       ولما كانت 
 بتبـادل االعفـاء مـن كافـة الـضرائب      — ضمن أمور أخرى     —، أوصت فيها    )Doc 8632،  مجال النقل الجوي الدولي   

 الطائرات ألغراض خطوط النقل الجوي الدولي، وهي السياسة المنفذة عمليا من خالل             فيالمفروضة على الوقود المشحون     
 الى خفض الضرائب المتصلة ببيع أو استخدام النقـل الجـوي      المتعاقدة الثنائية، ودعت أيضا الدول    الخطوط الجوية اتفاقات  

  .الدولي، الى أقصى حد ممكن أو الغائها
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 سياسة االيكاو بشأن اعفاء وقود الطيران من الضرائب موضع تساؤالت في بعض الدول المتعاقدة التي                ولما كانت 
  .ائط النقل األخرى وعلى المصادر األخرى لغازات الدفيئةتفرض ضرائب على وس

الرسوم والـضرائب   فرض   بشأن   قرارا فيه السياسات المؤقتة    ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في       ولما كان 
االنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن تكون في صورة رسوم ال ضـرائب، وبـأن األمـوال                    على  

  .لة ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئةالمحص

على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر    ينبغي أن تحسب     هذه الرسوم    نتولما كا 
  . الجوي النقلإلىصحيح وعزوها مباشرة الوجه ال تحديد هذه التكاليف على ىما يتسن

 مازالت قائمة بدون حل بخصوص تنفيـذ رسـوم          والسياسي أن عددا من المسائل ذات الطابع القانوني         وإذ تالحظ 
  .غازات الدفيئة

 بشأن دمج الطيران الدولي في خطط االتجار باالنبعاثـات التـي          مؤقتة يةإرشادمواد  قد أعدت   االيكاو   أن   وتالحظ
  . تطبقها الدول

لس تؤيد تطبيق االتجار باالنبعاثات بالنسبة للطيران الدولي فقـط علـى أسـاس االتفـاق     بأن أغلبية المجوتقـر   [
وبأن أعضاء المجلس اآلخرين يرون أن انشاء نظام مفتوح لالتجار باالنبعاثات وفقا لمبدأ عـدم               ] [المشترك بين الدول،  

  .]التمييز سيتطلب تطبيقا متسقا على جميع الرحالت الجوية

  .لمتعاقدة لديها التزامات قانونية واتفاقات راهنة وقوانين قائمة وسياسات مقررة الدول اولما كانت

وضع خطط التعويض عن الكربون قد ساعد على زيادة وعي الجمهور بتغير المناخ، وقد يـسهم فـي                  ولما كان   
  .تخفيضات االنبعاثات في األجل القصير

ومبادرات االيكاو األخرى قد وفرت معلومات       ٢٠٠٧نة  في س  عقد ندوة االيكاو بشأن انبعاثات الطيران        ولما كان 
عن المسائل العلمية وعن العمل والنشاط اللذين تضطلع بهما المنظمة والدول المتعاقدة لديها وأتاحـت منبـرا لتـسهيل       

  .النقاش بشأن الحلول المستقبلية الممكنة لمعالجة انبعاثات الطيران على أساس عالمي

  : الجمعية العموميةفإن

  :ما يلي المجلس من تطلب  -١

االيكاو لدورها القيادي في المسائل البيئية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، بما           ] اثبات مواصلة[ضمان    )أ
 بـشأن [مباحثـات  البحيث تكون بذلك قادرة على تقديم مساهمة فـي    [في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة      

  .] جب اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ بمو في المستقبلالعمل التعاوني طويل األجل

مواصلة اتخاذ مبادرات لتعزيز المعلومات بشأن الفهم العلمي ألثر الطيـران واالجـراءات المتخـذة                 )ب
العالميـة  [لمعالجة انبعاثات الطيران واالستمرار في توفير المنبر لتسهيل المباحثات بـشأن الحلـول               

  .عاثات الطيرانلمعالجة انب] الجديدة

مواصلة دراسة الخيارات السياسية لتحديد أو تخفيض أثر انبعاثات محركات الطـائرات علـى البيئـة          )ج
ووضع اقتراحات محددة واسداء مشورة في أقرب وقت ممكن لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة األمـم                 

 وتراعـي    آليات الـسوق،   المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على          
  .اآلثار المحتملة لمثل هذه التدابير بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء
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مواصلة التعاون الوثيق مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمنظمات األخرى المشتركة               )د
الجوي، ومع المنظمات المـشتركة فـي وضـع         في تقييم اسهام الطيران في اآلثار البيئية في الغالف          

السياسات في هذا المجال، وخاصة مع مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغيـر             
  .المناخ وهيئتها الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  :الدول على ما يلي تحث  -٢

م اليقين المحددة في التقرير الخـاص للفريـق         تعزيز البحث العلمي الرامي لمواصلة معالجة أوجه عد         )أ
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي تقرير التقييم الرابـع     

  .الذي أصدر مؤخرا

ضمان أن عمليات التقييم الدولي المستقبلية لتغير المناخ التي يضطلع بها الفريـق الحكـومي الـدولي             )ب
 اآلثار التـي  نغير المناخ وهيئات األمم المتحدة المختصة األخرى تتضمن معلومات محدثة عالمعني بت 

  .تحدثها الطائرات على الغالف الجوي

 على تعزيز الفهم األفضل لالستخدام المحتمل ألنواع بديلة من وقود الطيران ولما يتـصل       المجلس تشجع  -٣
  .بذلك من آثار االنبعاثات

  ].ول على مواصلة التحديث والتعاون العداد نماذج تحليلية تنبؤية لتقييم آثار الطيران المجلس والدتشجع[  -٤

من المجلس العمل باالشتراك مع الدول المتعاقدة على وضع مجموعة شاملة من التـدابير المفيـدة      تطلب  -٥[
لكي تحدد أو تخفض الـدول      ) الطيرانللجنة حماية البيئة في مجال      (بيئيا والمعقولة اقتصاديا والممكنة التنفيذ تكنولوجيا       

  ].انبعاثات الطيران من غازات الدفيئة ومساهماتها في تغير المناخ

راءات الراميـة   للدول المتعاقدة بشأن تطبيق اإلجمن المجلس مواصلة وضع وتحديث االرشاداتتطلـب     -٦[
ن الدراسات فيما يتعلـق بتخفيـف أثـر    لخفض أو تحديد أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، واجراء المزيد م  

  ].الطيران وتغير المناخ

بمـا   ، تكاليف ومنافع التدابير المختلفـة  أو االستمرار في تقييمتقييم على  والمجلس  المتعاقدة  الدول تشجع  -٧
كـل   مـع مراعـاة مـصالح       بأكثر جدوى اقتصادية،  انبعاثات محركات الطائرات    مسألة  معالجة  فيها التدابير القائمة، ل   

  .بما في ذلك اآلثار المحتملة على الدول الناميةاألطراف المعنية، 

دراسـات   من المجلس توفير االرشاد والتوجيه الالزمين لمكاتب االيكاو االقليمية لمساعدة الدول بال            تطلب  -٨
ات غازات الدفيئـة  راءات، بالتعاون مع الدول األخرى في االقليم، لتحديد أو تخفيض انبعاث   وعمليات التقييم ووضع اإلج   

على أساس عالمي والعمل سويا بصورة تعاونية لبلوغ المستوى األمثل من المنافع البيئية التي يمكن تحقيقها عن طريق                  
  .برامجها المختلفة

 تـصدر لهـا شـهادات       الذين] ائرات الط مشغليعلى  [ الدول المتعاقدة على مواصلة تطبيق تدابير        تحث  -٩
ر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدولي بتطبيق تدابير تكنولوجية وتـشغيلية وقائمـة              لتخفيف آثا ] مشغلين جويين 

  ].مع العمل من خالل االيكاو[على آليات السوق 

 الدول المتعاقدة، مع مراعاة طبيعة صناعة الطيران فيها، على التعاون مع االيكاو بالعمل بـصورة                تحث  -١٠
بير التكنولوجية والتشغيلية والقائمة على آليات السوق لتخفيف آثـار انبعاثـات            ادتعاونية لوضع مجموعة شاملة من الت     

من صناعتها الخاصة للطيران على أساس مبادئ امكان التنفيذ تكنولوجيا والمنـافع            [غازات الدفيئة من الطيران الدولي      
  ].البيئية والمعقولية االقتصادية
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جال االنبعاثات تصف أهداف المنظمة لتحديد أو تخفـيض         من المجلس وضع مبادرة لاليكاو في م      تطلب    -١١
 وتقديم تقـارير  المجالأثر انبعاثات الطائرات، وتعزيز التعاون بين الدول المتعاقدة لديها، ورصد التقدم المحرز في هذا       

  :وبصفة خاصة، ينبغي أن يقوم المجلس بما يلي. عنه
وجية متوسطة وطويلـة األجـل لحـرق وقـود          استكشاف البارامترات المالئمة ووضع أهداف تكنول       )أ

  .الطائرات وتقديم تقرير بحلول الدورة المقبلة للجمعية العمومية
مواصلة اعداد الوسائل الالزمة لتقييم المنافع المرتبطة بتحسينات ادارة الحركة الجوية، والتشجيع على               )ب

التـي كتبـت فـي      ) ٣٠٣لدوري رقم    ا الكتاب(استخدام التدابير التشغيلية المبينة في ارشادات االيكاو        
  . كوسيلة لتحديد أو تخفيض أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة٢٠٠٣ عام

  .تنفيذ التركيز على زيادة كفاءة حرق الوقود في خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية  )ج
ن األقاليم والعالميـة مـع الـدول        القيام، على النحو المالئم، بتعزيز المبادرات االقليمية والمشتركة بي          )د

  . لتخفيض استهالك الوقودالمتعاقدة للنهوض بكفاءات الحركة الجوية
 يؤدي الى وفـورات فـي االنبعاثـات    ، الذيتشجيع الدول المتعاقدة على تحسين كفاءة الحركة الجوية       )ه

  .عن التقدم المحرز في هذا المجالوتقديم تقارير 
 تقديم قائمة حصر لالجراءات التي تتخذها لتقليل انبعاثـات الطيـران مـن              الطلب من الدول المتعاقدة     )و

  .بلدانها كل على حدة
تعزيز استخدام االجراءات والتقنيات الجديدة التي من المحتمل أن توفر منـافع بيئيـة عنـد تـشغيل                    )ز

  .الطائرات

 أسـاليب العمـل المطبقـة        من المجلس تشجيع الدول والمعنيين باألمر على ترويج وتداول أفضل          تطلب  -١٢
  .بالمطارات في تخفيض اآلثار الضارة النبعاثات غازات الدفيئة من الطيران المدني

 من المجلس تشجيع الدول والمعنيين باألمر على اعداد نماذج لمراقبة التدفق وادارة الحركة الجوية               تطلب  -١٣
  .تحقق المنافع البيئية المثلى

 أصـحاب المـصلحة  بصورة تعاونية مـع   االيكاو عمل عن طريقها  لية ت  من المجلس استحداث عم    تطلب  -١٤
  . البحوث والتكنولوجيا والعملياتعن طريقلتحقيق تحسينات بيئية 

 من المجلس وضع مؤشرات لألداء يمكن استخدامها لقياس آثار برامج محددة في تخفيض األثـر                تطلب   -١٥[
جمع المعلومات عن االجراءات التي تتخذها الـدول واالجـراءات          الضار النبعاثات غازات الدفيئة واستحداث عملية ل      

  ].االقليمية لتحديد أو تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتقييم آثارها

  : من الدول القيام بما يليتطلب  -١٦

  .تشجيع البحث والتطوير الضروريين لتوفير تصاميم للمحركات والطائرات تكون أكثر كفاءة بيئيا  )أ

  .بوضع وتنفيذ طرق جوية لحرق الوقود بكفاءة واجراءات لخفض انبعاثات الطيراناالسراع   )ب

االسراع بالجهود لتحقيق منافع بيئية من خالل تطبيق التقنيات القائمة على األقمار الـصناعية تحـسن                  )ج
  .كفاءة المالحة الجوية العمل باالشتراك مع االيكاو لجلب هذه المنافع الى جميع األقاليم والدول
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تعزيز التنسيق الفعال بين سلطاتها المعنية بالطيران في تصميم طرق جوية أنفـع بيئيـا واجـراءات                   )د
  . المدني الدوليللطيرانتشغيلية محسنة 

تقليل الحواجز القانونية واألمنية واالقتصادية التاحة تنفيذ مفاهيم التشغيل الجديدة الدارة الحركة الجوية               )ه
  .سم بالكفاءة بالبيئية للمجال الجويمن أجل االستخدام المت

التعاون في اكتساب قدرة اقليمية على القياس والرصد بغية اتاحة تقييم المنافع البيئيـة المكتـسبة مـن         )و
  .التدابير الواردة أعاله

  : تتوافق مع االطار الوارد أدناهتدابير الدول المتعاقدة والمجلس على اعتماد تشجع  -١٧

  ةالتدابير الطوعي  )أ

من انبعاثات الطيران للحد واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ اجراءات المتعاقدة  الدول تشجع  )١
  .والمواظبة على ابالغ االيكاو بهاالدولي أو تخفيضها 

لتلك التدابير، بما  االيكاوالتي أعدتها  االرشادات  يحدثأنب من المجلس أن يكلف األمين العام تطلب  )٢
  .  وأن تتيح مثل هذه الخبرات لجميع األطراف المعنيةموذج اتفاق طوعي،في ذلك اعداد ن

  جبايات االنبعاثات  )ب

  . بشأن الجبايات المتعلقة باالنبعاثات٩/١٢/١٩٩٦قرار المجلس الصادر في استمرار صالحية تؤكد   )١

 انبعاثات غازات  بأن ارشادات االيكاو الحالية غير كافية في الوقت الراهن لتطبيق الرسوم علىتقر  )٢
الدول ] باالتفاق المشترك بين[الدفيئة على المستوى الدولي، بالرغم من أن فرض هذه الرسوم 

هو أمر ] على الناقلين التابعين لهذه الدول[األعضاء في احدى المنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي 
  . غير مستبعد

  .]سوم انبعاثات غازات الدفيئة من جانب واحدتحث الدول المتعاقدة على أن تمتنع عن تنفيذ ر[  )٣

  االتجار باالنبعاثات  )ج

مشغلي على تنفيذ نظام لالتجار باالنبعاثات على ، إذا كان ذلك مالئما، الدول المتعاقدةتحث  [  )١
  .] دولة متعاقدة أخرى على أساس االتفاق المشترك بين تلك الدولتين فقططائرات

أن تنفذ نظاما لالتجار باالنبعاثات، مع مراعاة ما إذا كان ذلك مالئما،  على،  الدول المتعاقدةتحث[ 
  ].يترتب على ذلك من تأثيرات بالنسبة لجميع األطراف المعنية

  . من الدول تقديم تقارير عن التطورات والنتائج والخبرات الجديدة في هذا المجالتطلب  )٢
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  : من المجلستطلب  - ٣

ت التي وضعتها االيكاو لدمج االنبعاثات من الطيران الدولي في أن يعمل على تحديث االرشادا  )أ
 حسبما ،خطط الدول المتعاقدة لالتجار باالنبعاثات، لكي تستعمل الدول المتعاقدة تلك االرشادات
  . هو مالئم، وذلك بما يتوافق مع عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

، حسبما هو مالئم، عن مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ نظم االتجار أن يجري دراسات أخرى  )ب[
 الطيراناألثر على مع مراعاة باالنبعاثات، وأن يقيم الجدوى االقتصادية ألي نظم منشأة، 

  .]ونموه في النظم االقتصادية النامية

لي في خطط االتجار  الدوالطيرانأن يجري تحليال اقتصاديا لألثر المالي لدمج االنبعاثات من  )ب[ 
القائمة واستعراض ما كُتب عن تحليل تكاليف ومنافع نظم االتجار القائمة مع التركيز بصفة 
خاصة على الكيفية التي طبق بها على قطاعات أخرى بغية استخالص بعض الدروس المالئمة 

  .]التي تم تعلمها من أجل قطاع الطيران

ئم، عن مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ نظم االتجار أن يجري دراسات أخرى، حسبما هو مال  )ج[
  ].باالنبعاثات، مع مراعاة مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة والقدرات المرتبطة بها

  عمليات تعويض الكربون  )د

نبعاثات ا  كوسيلة أخرى لتخفيف أثرتعويض الكربوندراسة احتمال إيجاد آليات لمجلس  الطلب منت  )١
  . نوعية الهواء المحلي وتغير المناخعلىالطيران 

 من المجلس جمع ونشر معلومات عن نتائج برامج تعويض الكربون التي نفذتها الدول تطلب  )٢
  .والمنظمات األخرى فيما يتعلق بانبعاثات الطيران

  آلية التنمية النظيفة  )ھ[

أن تغير المناخ بغية استكشاف  من المجلس أن يستشير أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشتطلب  )١
  ].ستخدام األدوات المرنة مثل آلية التنمية النظيفة للطيران الدوليالطرق 

  ـ انتهـى ـ
  




