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 ) صفحة١٥(

   والثالثونالسادسة الدورة - الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

   حماية البيئة  : من جدول األعمال١٧البند 

  الطيرانانبعاثات  سياسة االيكاو بشأن

  )١(االضافة رقم 

  الملخص التنفيذي
ة قرار الجمعية العمومي في) ط(و) ح(و) أ(لمرفقات  جديد ليحل محل ا    مشروع نص  االضافةتقدم هذه   

ويتضمن مشروع  . في مجال حماية البيئة    بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة     ،  ٥-٣٥
  ).ل(و) ك(و) ي(و) ط(و) ح(و) أ( المرفقات النص الجديد اآلن

  المرفقات أن يحل محل  والموافقة على   يرجى من الجمعية العمومية مراجعة مشروع النص        : االجراء
 .٥-٣٥ية العمومية من قرار الجمع) ط(و) ح(و) أ(
  

  



  A36-WP/39 
  EX/10 
 - 2 - Addendum No. 1 

  مشروع قرار معروض على الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية بغرض اعتماده

  )ل(و ) ك(و ) ي( و )ط(و )ح(و) أ(ات مرفقالهيكل الجديد لل
   المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات االيكاوبيان موحد بسياسات   :١٧/١القرار

عادية اعتمـاد  من دوراتها ال، أن تواصل في كل دورة ٥-٣٥  قد قررت، بموجب قرارها    يةـ الجمعية العموم  لما كانت 
  ،البيئة بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية

  ،مترابطة يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكنها ٥-٣٥ القرار ولما كان

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

  ، أو تخفيضها الطيران انبعاثات منللحد

 مرفقات محددة للتعبير عن سياسة االيكاو في معالجة تأثير الطيران على نوعية الهواء إدراجالى  الى الحاجة  وبـالنظر 
  ،))ك(و ) ي(و ) ط(المرفقات (والمناخ العالمي )) ح(المرفق (المحلي 

  :ن الجمعية العموميةإف

اليكاو المستمرة في  أدناه تشكل البيان الموحد بسياسات وممارسات االمذكورة أن مرفقات هذا القرار تقرر  - ١
  : للجمعية العمومية والثالثينالسادسةالدورة  اختتامقائمة عند 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"ج المبنية على السياسات والبرام  —  )ج(المرفق 

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

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

  تخطيط وادارة استخدام األراضي  —  )و(المرفق 

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

  نوعية الهواء المحليأثر الطيران على   —  )ح(المرفق 

   الفهم العلمي— أثر الطيران على المناخ العالمي  —  )ط(المرفق 

   التعاون من األمم المتحدة والهيئات األخرى—أثر الطيران على المناخ العالمي   —  )ي(المرفق 
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  برنامج عمل االيكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ  —  )ك(المرفق 

  التدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار باالنبعاثات  —  )ل(المرفق 

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 القرارتعلن  - ٣

  )أ(المرفق 
  ةعاملمحة 

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

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

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

  . واستخدام األراضي، والتدابير القائمة على آليات السوقوإدارةالمطارات، وتخطيط 

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

  . منظمات دولية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البيئية التي تؤثر في النقل الجويولما كانت

  النمو المستدام للطيران مهما للنمو والتنمية االقتصاديين والتجارة والتبادل الثقافي والتفاهم بين الشعوب واألمم فـي                ولما كان 
  . بسرعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارةإجراءاتالمستقبل، لذلك يجب اتخاذ 

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

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

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

  .المتعلقة بذلك
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 التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما الحراز تقدم في فهم آثار الطيران على البيئة ومن أجل وضـع                   ولما كان 
  .ات المالئمة لمعالجة هذه اآلثارالسياس

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

  :ن الجمعية العموميةإف

تعي اآلثار سائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ، بصفتها وكالة األمم المتحدة الرائدة في الم أن االيكاوتعلن  - ١
مسؤولية بمسؤوليتها وتقر بتها، وأنها لجتكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معاالضارة بالبيئة والتي قد 

ية ونوعية البيئة من دولها المتعاقدة عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني من ناح
  :يلي  سوف تسعى للقيام بمافإنهابمسؤولياتها، والدول المتعاقدة لديها   وعند اضطالع االيكاو .أخرىناحية 

  .الحد من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات  )أ

  .الحد من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي  )ب

  .ة من الطيران على المناخ العالميالحد من أثر انبعاثات غازات الدفيئ  )ج

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

  .القطاعيواجهها 

 المجلس أن يقيم بانتظام الوقع الحالي والمستقبلي، لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات إلى 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 األمثلير الطيران على البيئةتأث

تقييم أداء التي يمكن أن تستخدمها الدول ل المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران إلى تطلب  - ٥
  .لبيئةالقواعد والسياسات والتدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على اوفعالية عمليات الطيران 

 المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات إلى 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 لالدو تدعو  - ٧

الالزمة لتمكين االيكاو من تقوية عملها في هذا  تقديم المعلومات العلمية إلى الدول والمنظمات الدولية تدعو  - ٨
  .المجال
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تحدة األخرى بشأن فهم وهيئات األمم المدولية 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

  )ح(المرفق 
  ة الهواء المحلييأثر الطيران على نوع

 أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي واآلثار المرتبطة بـه          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 
  .بيرا خالل العقود القليلة الماضيةك

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

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

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

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

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

 تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم اتفاقية 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، ن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةااليكاو بشأ
  . نوعية الهواء المحليمن أجلباالنبعاثات المتصلة  والرسوم بالضوضاء

لى عالرسوم والضرائب 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 ضرائب، وبأن األموال المحصلة 

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

البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما على أساس تكاليف تخفيف األثر ينبغي أن تحسب  هذه الرسوم نتولما كا
  . النقل الجويإلىصحيح وعزوها مباشرة الوجه ال تحديد هذه التكاليف على ىيتسن
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م المتصلة باالنبعاثات لمعالجة أثر و مجلس االيكاو قد اعتمد مواد سياسية وارشادية تتعلق باستخدام الرسولما كان
  .حولها وأ انبعاثات محركات الطائرات في المطارات

نظر في تطبيق جميع التدابير المتعلقة تقرير 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

  : الجمعية العموميةفإن

والجسيمات وأكاسيد النتروجين والغازات األخرى انبعاثات 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 

  .ذا الصدد المعلومات في ه وأن ينشروصحتهم

 من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيدة بيئيا ومعقولة اقتصاديا تطلب  - ٢
  .للمضي في تخفيض تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات

ل من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجية وتشغيلية طويلة األجل فيما يتعلق بالمسائتطلب   - ٣
  .، بما في ذلك أكاسيد النتروجين المنبعثة من الطائرات للطيرانالبيئية

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

التي من انبعاثات الطيران الدولي للحد  واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ اجراءاتالمتعاقدة  الدول تشجع  - ٥
  . االيكاو بهاإبالغوالمواظبة على أو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية تؤثر على نوعية الهواء المحلي 

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

من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أفضل أساليب العمل طلب 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 الرسوموتحثيواصل تحديث هذه االرشادات 

 سياسات على النحو الواجبوان تراعي  الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق تحث  - ٩
  . االنبعاثات التي تؤثر على نوعية الهواء المحليرسومااليكاو وارشاداتها بشأن 
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  )ط(المرفق 

  الفهم العلمي — المناخ العالميعلى أثر الطيران 

 بناء على طلب    ،أعدهو،  الطيران والغالف الجوي العالمي    عن   ١٩٩٩الخاص الذي صدر في عام      التقرير   لما كان 
بالتعاون مع فريق خبراء التقييم العلمي      ) الفريق الحكومي الدولي  ( الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ        ،يكاواال

  .يتضمن تقييما شامال ألثر الطيران على الغالف الجويلبروتوكول مونتريال عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون، 

ومي الدولي أقر بأن آثار بعض أنواع انبعاثات الطـائرات مفهومـة   لتقرير الخاص لفريق الخبراء الحك     ا ولما كان 
 وكشف عن أن آثار بعضها اآلخر ليست مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسية ال يشملها اليقـين العلمـي                    ،جيدا

  .وتحد من القدرة على توقع آثار الطيران على المناخ واألوزون
 فـي   صء الحكومي الدولي أن يحدث االستنتاجات الرئيسية للتقرير الخا        االيكاو طلبت من فريق الخبرا     تولما كان 

  .٢٠٠٧ في عام أصدرهالرابع الذي التقييم تقرير 
  :فان الجمعية العمومية

  : من المجلس ما يليتطلب - ١
 الفهم العلمي ألثـر الطيـران واالجـراءات المتخـذة           عنمعلومات  ال لتشجيعمواصلة اتخاذ مبادرات      ) أ

 لتسهيل المناقشات بـشأن الحلـول لمعالجـة         المحفل الطيران واالستمرار في توفير      لمعالجة انبعاثات 
  .انبعاثات الطيران

مواصلة التعاون الوثيق مع الفريق الحكومي الدولي والمنظمات األخرى المشتركة في تقيـيم اسـهام                 ) ب
 . الغالف الجويعلىالطيران في اآلثار البيئية 

  : الدول على ما يليتحث - ٢
 معالجة أوجه عدم اليقين المحددة في التقريـر الخـاص         العلمي الذي يهدف الى مواصلة     تعزيز البحث   ) أ

 هللفريق الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي تقرير التقييم الرابع الذي أصـدر  
  .مؤخرا

كـومي الـدولي   ضمان أن عمليات التقييم الدولي المستقبلية لتغير المناخ التي يضطلع بها الفريـق الح          ) ب
وهيئات األمم المتحدة المختصة األخرى تتضمن معلومات محدثة عن اآلثار التي تحـدثها الطـائرات               

 .على الغالف الجوي

ما يتصل بـذلك مـن       بديلة من وقود الطيران و     تحسين فهم امكانيات استخدام أنواع     المجلس على    تشجع - ٣
  .االنبعاثاتعلى آثار 

مـاذج تحليليـة تنبؤيـة لتقيـيم        التحديث والتعاون العداد ن   أعمال   المجلس والدول على مواصلة      تشجع - ٤
 .الطيران آثار
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  )ي(المرفق 
  التعاون مع األمم المتحدة والهيئات األخرى—أثر الطيران على المناخ العالمي 

 الدفيئـة   الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ هو تحقيق استقرار تركيز غازات   لما كان 
  .ر في نظام المناخيفي الغالف الجوي على مستوى من شأنه منع التدخل البشري الخط

، كما هو وارد في اتفاقيـة األمـم         متباينة والقدرات المرتبطة بها     وإن كانت    المسؤوليات المشتركة    لمبدأوإدراكا  
  .التخطيط وتطوير الطيران المدنيالمتحدة اإلطارية وبروتوكول كيوتو، ومبدأ عدم التمييز مما يعزز عمليات 

 في بشأن تغير المناخفي اتفاقية األمم المتحدة االطارية  بروتوكول كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف ولما كان
)  في المرفق األولاألطراف(، يطلب من الدول المتقدمة ١٦/٢/٢٠٠٥دخل حيز النفاذ بتاريخ و ١٩٩٧ ديسمبر
 بالعمل من خالل االيكاو ، وذلك)الطيران الدولي (" الطائـراتوقود"غازات الدفيئة من  الخفض من أو  الحد مواصلة

   .)٢-٢ المادة(

من شأنها أن تفيد المـشاريع  ) 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    في فترة االلتزام األولى     تولما كان 
الوثيقة وستحتاج االيكاو لمواصلة النهوض بمسؤوليتها عن الحد من غازات الدفيئة المنبعثة من الطيران المدني الدولي                

  .ذلكأو تخفيضها واثبات دورها القيادي في 

ة  دورها القيادي في التخفيـف مـن اآلثـار الـسلبي          تثبتااليكاو أن    جميع المعنيين باألمر يتوقعون من       ولما كان 
 في خطة أعمال إلدماجها هي والغايات البيئية  ،]وأهدافا واضحة [وأن تحدد رؤية    نبعاثات غازات الدفيئة من الطيران،      ال

  .االيكاو وبرامج المنظمة األخرى

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

 تقييم انبعاثات غـازات     لدى الخاص   إطارها إغفال من المهم معالجة انبعاثات الطائرات بدون        بأنوإذ تحيط علما    
  .الدفيئة االجمالية من الطيران وقطاع النقل والنشاط واالقتصادي العام

 بأن أقاليم العالم المختلفة تشهد اختالفات كبيرة في المستويات المطلقة النبعاثات الطيران ومعدالت              علما وإذ تحيط 
   .ازدياد انبعاثات الطيران دوليا وداخليا على السواء

  :فان الجمعية العمومية

  :ما يلي المجلس من تطلب
ئل البيئية المتعلقة بالطيران المـدني  في المسابصورة مستمرة  االيكاو دورها القيادي   أن تمارس ضمان    )أ

 المناقـشات حـول   مساهمة في   البحيث تكون قادرة على     [الدولي، بما في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة        
  ]. اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ في اطارالعمل التعاوني طويل األجل في المستقبل 

مواصلة دراسة الخيارات السياسية لتحديد أو تخفيض أثر انبعاثات محركات الطـائرات علـى البيئـة          )ب
ووضع اقتراحات محددة واسداء مشورة في أقرب وقت ممكن لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة األمـم                 
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عـي  المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على آليات الـسوق، وترا              
  .اآلثار المحتملة لمثل هذه التدابير بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء

 السياسات في هذا المجال، وخاصـة مـع مـؤتمر     صنع المنظمات المشتركة في     معمواصلة التعاون     )ج
رة العلميـة   األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وهيئتهـا الفرعيـة للمـشو              

  .والتكنولوجية

  )ك(المرفق 
  برنامج عمل االيكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ

االيكاو، والدول المتعاقدة لديها، تدرك األهمية البالغة لتوفير قيادة مستمرة للطيران المدني الـدولي فـي                 لما كانت 
  عالمي،مجال الحد أو الخفض من انبعاثاتها التي تسهم في تغير المناخ ال

  . الدفيئةالنمو السريع للطيران المدني قد زاد بوجه عام من مساهمة الصناعة في انبعاثات غازات  ولما كان

بمبادئ عدم التمييز واتاحة فرص متكافئة وعادلة لتطوير الطيران المدني الدولي المتضمنة فـي اتفاقيـة                 وإقرارا
التـي   المتباينة في نفس الوقت والقدرات ذات الصلة      ووليات المشتركة   شيكاغو، فضال عن المبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤ      

  تنص عليها اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو،

 مجلس االيكاو قد وضع خيارات سياسية للحد أو الخفض من األثر البيئـي لالنبعاثـات الـصادرة عـن     ولما كان 
بشأن التكنولوجيا والقواعد القياسـية، وبـشأن التـدابير       يتقدم   العمل   وكانة من الطيران المدني،     محركات الطائرات المتولد  

  التدابير القائمة على آليات السوق لخفض االنبعاثات، والتشغيلية 

د  للطيران يستلزم اتباع نهج شامل يتألف من العمل بشأن التكنولوجيا والقواع           م ان تعزيز النمو المستدا    وبالنظر الى 
  القياسية، وبشأن التدابير التشغيلية والتدابير القائمة على السوق الرامية الى خفض االنبعاثات،

التي تخفض من االنبعاثات الـصادرة عـن محركـات          العامة   وجوب التشديد على خيارات السياسة       الى وبالنظر
  ان النامية،الطائرات دون أن يكون لها أثر سلبي على نمو النقل الجوي ال سيما في البلد

 بالتقدم الهام المحرز في قطاع الطيران، حيث تزيد كفاءة استهالك الوقود لكل راكب كيلومتري للطائرات  وإقـرارا 
 شركات الطيران التابعة لبعض الـدول    حققت سنة، وحيث    ٤٠ في المائة عما كان عليه الوضع منذ         ٧٠المنتجة حاليا بنسبة    

ثات خالل السنوات القليلة الماضية على الرغم من حدوث زيادة في العمليات في نفـس  المتعاقدة تخفيضات صافية من االنبعا 
 في المائة بين ٢٥ قدرها إضافيةالوقت، وحيث تلتزم صناعة الطيران الدولية بتحقيق تحسن في كفاءة استهالك الوقود بنسبة            

  ، ٢٠٢٠ و ٢٠٠٥سنتي 

 تكنولوجيا الطائرات وتحديث نظم الحركـة الجويـة الـى            أن من المتوقع أن يحقق الجيل المقبل من        وبالنظر الى 
تحسينات اضافية في كفاءة الطيران واستهالك الوقود يمكن لاليكاو تشجيعها من خالل الخطة العالميـة للمالحـة الجويـة                   

  الخاصة بها،

ن المقصود بها معالجة     ألن القواعد القياسية لاليكاو وأهدافها بالنسبة ألكاسيد النيتروجين، على الرغم من أ            وإدراكا
  .نوعية الهواء المحلي، ستساعد أيضا على تقليل أثر الطيران على المناخ
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  :فان الجمعية العمومية

 لتحديـد أو   العامـة  من المجلس تسهيل اتخاذ الدول لالجراءات بالعمل بهمة على وضع خيارات السياسة           تطلب  -١
ع اقتراحات محددة وإسداء المشورة في أقرب وقت ممكن لمؤتمر          خفض أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، ووض       

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة علـى آليـات الـسوق،                  
  .و على السواءوتراعي اآلثار المحتملة لمثل هذه التدابير بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة النم

  : إلى المجلس ما يليتطلب  -٢

تشكيل فريق جديد معني بالطيران الدولي وتغير المناخ يتألف من كبار المسؤولين الحكـوميين الممثلـين         )أ
، وتقدم له الدعم الفنـي  بلدان النامية والبلدان المتقدمة   لجميع أقاليم االيكاو، تشارك فيه على نحو متكافئ ال        

ـ  ويعرض على المجلس ، بغرض أن يعد  في مجال الطيران ةحماية البيئ  لجنة  بـشأن  ابرنامج عمـل قوي
الطيران المدني وتغير المناخ، يستند إلى توافق اآلراء، ويعكس الرؤية المشتركة واالرادة القوية لجميـع               

  :الدول المتعاقدة، ويشمل ذلك ما يلي

ـ       يوضع إطار تنفيذ    )١ ـ  االقتـصادية اءة   يتضمن استراتيجيات وتدابير تتـسم بالكف تنفيـذ  ات   وامكاني
لدول المتعاقدة استخدامها لتحقيق تخفيضات في االنبعاثات، ويتضمن ذلك مـا           ا تستطيع ةتكنولوجيال

  :يلي من جملة أمور

  ).مثل التعويض(التدابير الطوعية   )١

  .نشر أوجه التقدم التكنولوجي بصورة فعالة في كل من معدات الطائرات والمعدات األرضية  )٢

  اتخاذ تدابير تشغيلية أكثر كفاءة؛  —

  إجراء تحسينات في ادارة الحركة الجوية؛  —

  تقديم حوافز اقتصادية ايجابية؛  —

  .اتخاذ تدابير قائمة على آليات السوق  —

  تحديد الوسائل التي يمكن بها قياس التقدم المحرز؛  )٢

الك الوقود فـي الطيـران الـدولي    تحديد أهداف طموحة عالمية ممكنة تتمثل في تحقيق كفاءة استه       )٣
  ووضع خيارات ممكنة لتنفيذها؛

  .االبالغ عن التقدم المترتب على االجراءات التي تنفذها الدول المتعاقدة وأصحاب المصلحة  )٤

الدعوة لعقد اجتماع رفيع المستوى الستعراض برنامج العمل الذي يوصي به الفريق، يعقـد فـي وقـت       )ب
ك قبل انعقاد مؤتمر األطراف الخامس عشر التفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة             مناسب، على أال يكون ذل    

  .٢٠٠٩المتعلقة بتغير المناخ المقرر عقده في ديسمبر 
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 أن يواصل تطوير وتحديث االرشـادات المقدمـة         ، من خالل لجنة حماية البيئة     الذي يعمل من المجلس،   تطلب    -٣
لى الحد أو الخفض من أثر انبعاثات محركات الطائرات علـى البيئـة، واجـراء    للدول المتعاقدة بشأن تطبيق تدابير ترمي إ  

  مزيد من الدراسات بهدف تخفيف أثر الطيران على تغير المناخ؛

 الدول المتعاقدة والمجلس على تقييم أو مواصلة تقييم تكاليف وفوائد التدابير المختلفة، بما فيهـا التـدابير            تشجع  -٤
 انبعاثات محركات الطائرات على أكفأ نحو من حيث التكاليف مع مراعاة مصالح جميـع األطـراف         القائمة، لمعالجة مسألة  

  .المعنية، بما في ذلك اآلثار المحتملة على الدول النامية

 من المجلس توفير االرشادات والتوجيه الالزمين لمكاتب االيكاو االقليمية لمـساعدة الـدول بالدراسـات               تطلب  -٥
 الدفيئـة  انبعاثات غـازات     للحد أو الخفض من   ووضع االجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى في االقليم،         وعمليات التقييم   

 بصورة تعاونية لبلوغ المستوى األمثل من المنافع البيئية التي يمكن تحقيقها عـن طريـق                معاعلى أساس عالمي، والعمل     
  برامجها المختلفة؛

 أجل التحسين المطرد ألدائها فـي مجـال تخفـيض انبعاثـات           الصناعة على وضع أهداف طموحة من     تشجع    -٦
  الطيران؛

 من الدول المتعاقدة التعجيل باالستثمارات في مجال البحث والتطوير كيما تطرح في الـسوق تكنولوجيـا            تطلب  -٧
  ؛٢٠٢٠أكثر كفاءة بحلول عام 

 من ازدحـام  ٢٠٢٠بحلول سنة  من الدول أن تعد مجموعة من االجراءات وااللتزامات بهدف أن تخفض        تطلب  -٨
   ؛المجال الجوي الذي يسهم في التأخيرات وحرق الوقود بال داع، وأن تقدم تقارير في هذا الشأن

الجانـب  فـي   كفـاءة   تحقـق ال   من مشغلي المطارات تحسين كفاءة عمليات الجانب الجوي وتنفيذ تدابير            تطلب  -٩
  ر سنوية إلى االيكاو؛األرضي من أجل تخفيض كثافة الكربون مع تقديم تقاري

  : من خالل لجنة حماية البيئة، القيام بما يليالذي يعمل من المجلس، تطلب  -١٠

أن يقدم، على أساس سنوي، تقارير عن التقدم المحرز في المتوسط في مجال كفاءة استهالك الوقود فـي      )أ
قها الطيران المـدني الـدولي،   التي يحرمن الوقود والكميات السنوية االجمالية    العاملة  أسطول الطائرات   

  وذلك بالتعاون الوثيق مع الصناعة،

  ، العاملةالتنبؤ باالحتماالت االجمالية لتخفيض انبعاثات الطيران في أسطول الطائرات  )ب

  تقييم وقياس أي فرص أخرى لتخفيض االنبعاثات كيما تنظر فيها الجمعية العمومية في دورتها القادمة؛  )ج

س، أن يتخذ االجراءات الالزمة لدعم مبادرة االيكاو المتعلقة باالنبعاثات، بما في ذلـك متابعـة            من المجل  تطلب  -١١
تنفيذ أهداف االيكاو الرامية إلى الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات، وتعزيز التعاون بين الـدول المتعاقـدة لـديها،     

  :  وينبغي، على وجه الخصوص، أن يقوم المجلس بما يلي.ورصد التقدم المحرز في هذا المجال وتقديم تقارير بشأنه

استكشاف البارامترات المالئمة ووضع أهداف تكنولوجية متوسطة األجل وطويلة األجل لحرق وقـود               )أ
  .الطائرات وتقديم تقرير بحلول الدورة المقبلة للجمعية العمومية
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بتحسينات ادارة الحركة الجوية، والتشجيع على      مواصلة إعداد الوسائل الالزمة لتقييم المنافع المرتبطة          )ب
 فـي عـام   أعـدت التي ) ٣٠٣الكتاب الدوري (استخدام التدابير التشغيلية المبينة في ارشادات االيكاو       

  . كوسيلة لتحديد أو تخفيض أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة٢٠٠٣

 .العالمية للمالحة الجويةالتركيز على زيادة كفاءة حرق الوقود في خطة االيكاو   )ج

 المبادرات اإلقليمية والمبادرات بين األقاليم والمبادرات العالمية  مع الـدول            ، حسبما يكون مالئما   تشجيع  )د
  .المتعاقدة لرفع كفاءة الحركة الجوية من أجل خفض استهالك الوقود

  تقريـر  وتقديم تقليل االنبعاثات،    الدول المتعاقدة على تحسين كفاءة الحركة الجوية مما يؤدي الى         تشجيع    )ھ
  .عن التقدم المحرز في هذا المجال

  . الدول المتعاقدة أن تقدم قائمة باإلجراءات التي تتخذها لخفض انبعاثات الطيران فيهاالطلب من  )و
 على استخدام اإلجراءات والتكنولوجيات الجديدة التي لها القدرة على تحقيق فوائد بيئيـة بالنـسبة           تشجيع  )ز

  .لتشغيل الطائرات

 من المجلس أن يشجع الدول والجهات المعنية على نشر وتبـادل أفـضل الممارسـات المطبقـة فـي             تطلب  -١٢
  .المطارات لخفض اآلثار السلبية النبعاثات غازات الدفيئة من الطيران المدني

ق وإدارة الحركـة الجويـة    من المجلس أن يشجع الدول والجهات المعنية على إعداد نماذج مراقبة التدف تطلب  -١٣
  .لتحقيق الفوائد البيئية المثلى

  : من الدول المتعاقدة ما يليتطلب  -١٤

تشجيع أعمال البحوث والتنمية الالزمة لجعل تصميمات المحركات والطائرات أكثر كفـاءة بالنـسبة                )أ
  .للبيئة

جراءات التي تخفض انبعاثـات  تعجيل تطوير وتنفيذ الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإل        )ب
  .الطيران

تعجيل الجهود الرامية الى تحقيق الفوائد البيئية من خالل تطبيق التكنولوجيات المبنية علـى األقمـار                  )ج
الصناعية من أجل تحسين كفاءة المالحة الجوية والعمل مع االيكاو على تعميم هذه الفوائد على جميـع     

  .األقاليم والدول

 في قطاع الطيران لدى رسم الطرق الجوية التي تحقق نتائج           العاملة التنسيق بين سلطاتها     تشجيع فعالية   )د
  .أفضل بالنسبة للبيئة وتحسين اإلجراءات التشغيلية في الطيران المدني الدولي

التقليل من العوائق القانونية واألمنية واالقتصادية وغيرها من العوائق المؤسسية بمـا يـسمح بتنفيـذ                  )ھ
  .هيم التشغيلية الجديدة في إدارة الحركة الجوية الستخدام المجال الجوي بكفاءة بالنسبة للبيئةالمفا

وائد البيئية الناجمة عـن التـدابير       فالتعاون في بناء قدرات القياس والرصد اإلقليمية بما يسمح بتقييم ال            )و
  .المذكورة أعاله
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 الخفـض مـن انبعاثـات    أوعلى اتخاذ إجراءات للحد  الدول المتعاقدة واألطراف المعنية األخرى   تشجع  -١٥
 من المجلس أن يكلـف األمـين        وتطلبالطيران الدولي من خالل التدابير الطوعية، وإحاطة االيكاو علما بهذه اإلجراءات،            

 هـذه   العام بتحديث اإلرشادات التي أعدتها االيكاو لمثل هذه التدابير، بما في ذلك االتفاق الطـوعي النمـوذجي، وتـوفير                  
  .التجارب لجميع األطراف المعنية

  )ل(المرفق 
  التدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار باالنبعاثات

هي أدوات سياسـية وضـعت       االتجار باالنبعاثات،    بما فيها استخدام  ،  التدابير القائمة على آليات السوق     تلما كان 
  .رونة من التدابير التنظيمية التقليديةلتحقيق أهداف بيئية بتكلفة أقل وبأسلوب أكثر م

 األهداف وأكثر التدابير مالءمة لمعالجة انبعاثـات  بشأن الدول المتعاقدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات      تدرك أن وإذ  
   .، مع مراعاة االرشادات الصادرة عن االيكاوغازات الدفيئة من الطيران

والمنصفة لتطوير الطيران المدني الدولي، الواردة في اتفاقيـة        ة  بمبادئ عدم التمييز واتاحة الفرص العادل     وإذ تقر   
مبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات ذات الصلة وفقا التفاقية األمم المتحدة             لشيكاغو، ول 

  .االطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

 تطبيق االتجار باالنبعاثات على الطيران الدولي علـى أسـاس االتفـاق             أن غالبية الدول المتعاقدة تؤيد    وإذ تدرك   
المتبادل بين الدول فسحب، وأن الدول المتعاقدة األخرى ترى أن أي نظام مفتوح لالتجار باالنبعاثات ينبغي أن يؤسـس      

  .على مبدأ عدم التمييز

التنسيق فـي التـدابير المتخـذة التـي     ضرورة االشتراك البناء في العمل على تحقيق درجة كبيرة من    وإذ تدرك   
  تستهدف التصدي على نحو مالئم لتحديات الطيران وتغير المناخ، مع احترام المبادئ المذكورة أعاله،

تـصمم   جبايـة  الرسـم " سياسات االيكاو تميز بين الرسم والضريبة، من حيث المفهوم، من حيث أن              ولما كانت 
 هـدفها زيـادة  يزات والخدمات للطيران المدني، والضريبة هـي جبايـة   وتطبق خصيصا لتعويض تكاليف تقديم التجه    

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

شأن الضرائب في   سياسات االيكاو ب  (بشأن الضرائب   للدول المتعاقدة    سياسية   إرشادات االيكاو قد أعدت     ولما كانت 
 مـن كافـة الـضرائب    اإلعفـاء  بتبـادل  — 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 ضا الدول  أي وتدعوالثنائية،   اتفاقات الخطوط الجوية  

  .إلغائهاالدولي، الى أقصى حد ممكن أو 

على الرسوم والضرائب   فرض  ب بيانا مؤقتا بالسياسات المتعلقة    ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في       ولما كان 
ن تلك الجبايات يجب أن تكون في صورة رسوم ال ضرائب، وبـأن              فيه بشدة بأن أيا م     يوصي،   في صورة قرار   االنبعاثات

  .األموال المحصلة ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة
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على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر    ينبغي أن تحسب     هذه الرسوم    نتولما كا 
  ، النقل الجويإلىصحيح وعزوها مباشرة الوجه ال تحديد هذه التكاليف على ىما يتسن

 بخصوص تنفيذ رسوم غازات والسياسي من المسائل ذات الطابع القانوني استمرار عدم وجود حل لعدد     وإذ تالحظ 
  ، وإدراج الطيران في النظم الراهنة لالتجار باالنبعاثات،الدفيئة

  ،)Doc 9885الوثيقة (ستخدام االتجار باالنبعاثات للطيران ال ارشادات مشروع قد أصدرت أن االيكاووإذ تالحظ 

  . الدول المتعاقدة لديها التزامات قانونية واتفاقات راهنة وقوانين قائمة وسياسات مقررةولما كانت

ـ  الوعي العاموضع خطط التعويض عن الكربون قد ساعد على زيادة ولما كان    د يـسهم فـي    بتغير المنـاخ، وق
  .تخفيضات االنبعاثات في األجل القصير

  :فان الجمعية العمومية
  : الدول المتعاقدة والمجلس على اعتماد تدابير تتوافق مع االطار الوارد أدناهتشجع  -١

  جبايات االنبعاثاتورسوم   )أ

 بشأن الجبايات المتعلقة ٩/١٢/١٩٩٦قرار المجلس الصادر في استمرار صالحية تؤكد   )١
  .النبعاثاتبا

 بأن ارشادات االيكاو الحالية غير كافية في الوقت الراهن لتطبيق الرسوم على انبعاثات تقر  )٢
فرض هذه الرسوم باالتفاق عدم استبعاد غازات الدفيئة على المستوى الدولي، بالرغم من 

ناقلين  المنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي على الإحدىالمشترك بين الدول األعضاء في 
  . التابعين لهذه الدول

 الدول المتعاقدة على أن تمتنع عن تنفيذ رسوم انبعاثات غازات الدفيئـة مـن جانـب                 تحث[  )٣
  .]واحد

  االتجار باالنبعاثات  )ب

تنفيذ نظام لالتجار باالنبعاثات على مشغلي طائرات دولة عدم ، على الدول المتعاقدة تحث [  )١
  .تفاق المشترك بين تلك الدولتينعلى أساس االإال متعاقدة أخرى 

إيالء  نظام لالتجار باالنبعاثات، مع على تنفيذ الدول المتعاقدة، إذا كان ذلك مالئما، تحث[ 
  .األطراف المعنيةذلك على جميع  االعتبار الواجب آلثار

  . من الدول تقديم تقارير عن التطورات والنتائج والخبرات الجديدة في هذا المجالتطلب  )٢

  : من المجلستطلب  - )٣
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 االنبعاثات من إلدراج التي وضعتها االيكاو اإلرشادات وتحديث استيفاءأن يعمل على   )أ
المتوافقة مع عملية الطيران الدولي في خطط الدول المتعاقدة لالتجار باالنبعاثات، 

ن بما يمكن تلك الدول المتعاقدة ماتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
استخدام هذه االرشادات حسب المالءمة وبما يتواءم مع هذا القرار والقرارات التالية 

  . له

، عن مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ نظم حسب المالءمةأن يجري دراسات أخرى،   )ب
الواقع ، مع مراعاة األثر موضوعةي نظم فعالية تكاليف أاالتجار باالنبعاثات، وأن يقيم 

 بما يتواءم مع المبادئ المذكورة ونموه في النظم االقتصادية النامية الطيرانعلى 
  .أعاله

 الدولي في خطط الطيران االنبعاثات من إلدراجأن يجري تحليال اقتصاديا لألثر المالي   )ج[
االتجار القائمة واستعراض ما كُتب عن تحليل تكاليف ومنافع نظم االتجار القائمة مع 

 الكيفية التي طبق بها على قطاعات أخرى بغية استخالص التركيز بصفة خاصة على
  .]قطاع الطيرانل المستفادة المالئمةبعض الدروس 

  عمليات تعويض الكربون  )ج

 المجلس دراسة احتمال إيجاد آليات لتعويض الكربون كوسيلة أخرى لتخفيف أثر تطلب من  )١
  .انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي وتغير المناخ

 من المجلس جمع ونشر معلومات عن نتائج برامج تعويض الكربون التي نفذتها الدول تطلب  )٢
  . انبعاثات الطيرانفي شأنوالمنظمات األخرى 

  آلية التنمية النظيفة  )د[

 الدول المتعاقدة الى استكشاف استخدام آلية التنمية النظيفـة فـي المجـاالت المتعلقـة        تدعو  )١
  .بالطيران الدولي

  انتهى ــ 


