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  حماية البيئة  : من جدول األعمال١٧ البند

في موضوع حماية البيئة على أسـاس التقريـر          -----والخامسة  الرابعة و  في جلساتها    نظرت اللجنة التنفيذية    ١:١٧
مـن  وتقريرين آخرين   ) WP/34(وانبعاثات المحركات   الطائرات  المرحلي الذي قدمه المجلس عن العمل بشأن موضوع ضوضاء          

ن موحد بسياسات وممارسـات االيكـاو       بيا بعنوان   ٥-٣٥من القرار   ) ز(إلى  ) ب(بتحديث المرفقات من    لمجلس يتعلق أولهما    ا
) ط(و) ح(و) أ(سياسة االيكاو فيما يخص انبعاثات وتحديث المرفقـات         وثانيهما عن   ،  (WP/35) في مجال حماية البيئة    المستمرة

 116 و88 و85 و75 و 70وثيقة مقدمة من الدول والمراقبين وهي الوثائق         ١٧ توجد   ، اضافة الى ذلك    .(WP/39) ٥-٣٥من القرار   
  ...285 و251 و240 و236 و235 و182 و172 و166 و137 و132 و131 و130و

علما بأن لجنة المجلس لحماية البيئة في مجال الطيران وأفرقة الخبـراء المتعـددة              التنفيذية  أحاطت اللجنة     ٢:١٧
 ٢٠٠٧اجتمعـت فـي فبرايـر      هذه اللجنة قد    التابعة لها قد واصلت القيام بمعظم األعمال المتعلقة بالبيئة في المنظمة، وأن             

وفي شهر مارس، قام المجلس باستعراض واقرار التوصيات الصادرة عن االجتماع السابع للجنة حماية               . )السابعاالجتماع  (
ويرد فيما يلي وصف للنقاط البارزة في أوجه التقدم المحـرز بالنـسبة لـضوضاء الطـائرات                 .  البيئة مع بعض التعليقات   
  .وتأتي بعد ذلك مداخالت الدول والمنظمات األخرى.  ائراتوانبعاثات محركات الط

  ضوضاء الطائرات  ٣:١٧

 بشأن التقدم الذي أحرزته االيكاو منذ الدورة الخامسة والثالثين للجمعية (WP/34)قدم المجلس تقريرا   ١-٣:١٧
واألنشطة ذات الصلة باللجنة العمومية بشأن ضوضاء الطائرات، بما في ذلك األنشطة التي اضطلعت بها األمانة العامة 

  .المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران

 المتعلقة بإدخال البيئةيجري النظر حاليا من جانب الدول في توصيات االجتماع السابع للجنة حماية   ٢-٣:١٧
  .٢٠٠٨التعديالت على الملحق السادس عشر ومن المتوخى بدء تطبيقها في نوفمبر 

دورة الخامسة والثالثون للجمعية العمومية، أعدت مادة الدراجها في ارشادات النهج المتوازن وكما طلبت ال  ٣-٣:١٧
ودراسات " المسائل الخاصة بالناس"وذلك فيما يتعلق بمواضيع الصادرة عن االيكاو  (Doc 9829)ضوضاء الطائرات الدارة 

  .بيئة بشأن تحليالت التعديومازال العمل جاريا في لجنة حماية ال. الحالة المتعلقة بالمطارات

لم تقترح أي زيادة على المستويات الحالية للقواعد القياسية لترخيص الضوضاء في االجتماع السابع للجنة   ٤-٣:١٧
 –، المجلد األول حماية البيئة –حماية البيئة ولكنه تمت الموافقة على ادراج معلومات فنية اضافية في الملحق السادس عشر 

وأجرت لجنة . (Doc 9501) الدليل الفني للبيئة بشأن استخدام اجراءات ترخيص ضوضاء الطائرات وفيات ضوضاء الطائر
حماية البيئة دراسة لمسألة الترابط بين مستويات الضوضاء حول المطارات ومستويات ترخيص الضوضاء، وخلصت 

. تغيير إجراءات الترخيص الراهنةلحاجة من الترابط وأنه ليس هناك بقدر معقول الدراسة الى أن هناك درجة عالية 
شادية الحالية ونُظّمت ثالث حلقات عمل لترخيص الضوضاء لتعزيز الوعي بالقواعد والتوصيات الدولية والمواد االر

  .المتصلة بالترخيص

 من المحققة) واالنبعاثات(أعدت مواد ارشادية توفر معلومات عامة عن تقييم المنافع الخاصة بالضوضاء   ٥-٣:١٧
  .وستُنشر هذه المادة في كتاب دوري يصدر عن االيكاو. لتخفيف الضوضاءالتشغيلية تنفيذ االجراءات 
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ة  استخدام األراضي والمراقبة البيئي–دليل تخطيط المطارات، الجزء الثاني ستُنشر قريبا طبعة محدثة من   ٦-٣:١٧
(Doc 9184)ة بالمطاراتيممارسات البيئالضي و وتوصي هذه الطبعة بممارسات تخطيط استخدام األرا.  

صدرت مواد ارشادية جديدة بشأن األساليب الموصى بها لحساب كونتورات الضوضاء حول المطارات لتحل   ٧-٣:١٧
 ولكن التطورات ١٩٨٨وكانت هذه الوثيقة األخيرة قد نُشرت في عام .  الصادر عن االيكاو٢٠٥ محل الكتاب الدوري رقم

  .التكنولوجية تجاوزتها

اضطلعت لجنة حماية البيئة، بناء على طلب الجمعية العمومية في الدورة الخامسة والثالثين، بدراسة لمسألة   ٨-٣:١٧
واقتصرت الدراسة على استعراض عمليات الحظر الحالية، بما في ذلك أنواعها وأسبابها . حظر ضوضاء المطارات
  .ضوعوالعمل مستمر في هذا المو. ونطاقها وحجمها العالميين

طلبت الدورة الخامسة والثالثون للجمعية العمومية من المجلس أيضا أن يقيم بشكل منتظم األثـر الحـالي                   ٩-٣:١٧
وفيما يتعلق بتقييم ضوضـاء     .  وأن يواصل استحداث أدوات لهذا الغرض      هاوالمقبل لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات    

وقد جرى تحديث هذا النموذج منذ انعقـاد        . AEDT/MAGENTAوذج  ، وضع اتجاه منقح للضوضاء باستخدام نم      الطائرات
وترد نتائج هذا التقييم . ذج الضوضاءانمإلعداد الدورة السابقة للجمعية العمومية بغية أن يعكس آخر القواعد القياسية الدولية           

  .يئةقائمة مطبوعات االيكاو بشأن الب) د(ويعرض المرفق . WP/34من ورقة العمل ) ج(في المرفق 

  لـيال تحـرك الطـائرات  ، أبرزت الهند ضرورة اعادة النظر في قيـود حظـر          WP/132في ورقة العمل      ١٠-٣:١٧
ليال أثرت سلبيا على مفهوم التدفق الحـر  تحرك الطائرات ورأت أن ممارسة حظر   .  المطارات/المفروضة في بعض الدول   

في بعض المطـارات    تحرك الطائرات   إلى ذلك، فان حظر     وباالضافة  .  للحركة الجوية وسببت مضايقة لجمهور المسافرين     
خالل الليل سبب ازدحاما في أوقات أخرى من اليوم، مما أدى ألثر سلبي على البيئة واقتصاديات عمليات شركات الطيران                   

ءات تكنولوجيا في تصميم محركات الطائرات واجـرا      أحدث  وقد اتخذت االيكاو مبادرات بالتوصية باستخدام       .  والمطارات
المفـروض فـي بعـض      تحـرك الطـائرات     تشغيلية مجودة لتقليل أثر الطيران  على البيئة إلى الحد األدنى، ولكن حظر              

عالميا وأثره على البيئة واحدا مـن  الحالي وكان نمو الطيران .  المطارات اعتبر أن له أثرا سلبيا على جهود المنظمة        /الدول
ليال ينبغي اعادة النظر فيها     تحرك الطائرات   لذلك رئي أن القيود التي يفرضها حظر        و.  أكبر التحديات التي واجهتها االيكاو    

تحرك وفضال عن ذلك، سيساعد إلغاء حظر       .  للتقليل من أثرها على البيئة واقتصاديات شركات الطيران ومطارات المقصد         
وقد اقترحت الهند على وجه التحديد أنه ينبغـي  .  ل بالمجال الجوي والبنية األساسية   ثليال على تحقيق االنتفاع األم    الطائرات  

ليال وأن تقوم بتقييم المدى الذي يمكن أن يبلغه         تحرك الطائرات   أن تدرس االيكاو تطبيق النهج المتوازن حيث فرض حظر          
واقترح أيضا أن تجري المنظمة دراسة حاالت في أحـد مطـارات المقـصد     .  النهج المتوازن في االسهام في حل المشكلة      

  .بمطارات أخرىتحرك الطائرات لكبرى لآلثار البيئية واالقتصادية لحظر ا

، اقترحت نيجيريا، بالنيابة عن الدول األفريقية، أنه ينبغي أن تنظر االيكـاو عـن     WP/251في ورقة العمل      ١١-٣:١٧
لـيال  تحـرك الطـائرات    وفي هذا الصدد، دعت إلى رفع حظر.  كثب في ادارة العالقة المتبادلة بين الضوضاء االنبعاثات    

المفروض على العمليات إلى داخل المطارات، وخاصة في أوروبا، نظرا ألن مستويات ضوضاء الطائرات شهدت انخفاضا                
 إلى زيادة حاالت التأخير واالزدحام بتلك المطـارات   ليالتحرك الطائرات   وأدى االبقاء على حظر     .  كبيرا على مر األعوام   

  .وقود وفرض عقوبات تشغيلية أخرى على شركات الطيران، كما أدى إلى زيادة االنبعاثاتمع حرق كميات ضخمة من ال

، قدمت اندونيسيا معلومات عامة عن موقفها ازاء ادارة البيئـة، بمـا فـي ذلـك     WP/172في ورقة العمل    ١٢-٣:١٧
  .البيئية في الوضع الثقافي المحليالضوضاء، وأيضا جهودها وانجازاتها في التعامل مع سالمة الطيران الدولي والمتطلبات 
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، أوضح المجلس الدولي للمطارات أنه يعتبر الضوضاء أهم مسألة مـن منظـور         WP/116في ورقة العمل      ١٣-٣:١٧

المطار وأيد االرشادات المقدمة من االيكاو في هذا الصدد واقترح أنه ينبغي استعراض القواعد القياسية لترخيص الضوضاء           
وأيضا ينبغي ألي قواعد قياسية جديدة للضوضاء أن تتطلب تخفيضات للـضوضاء            ) ست سنوات مثال  كل  (بصورة منتظمة   

فضال عن التخفـيض    ) خط محور االقتراب وخط محور المغادرة وخط المغادرة الجانبي        (في جميع مواقع الترخيص الثالثة      
  .التراكمي

أنه على الرغم من التقدم المحرز مازالت في مناقشة المسائل المطروحة في ورقات العمل هذه ذُكر   ١٤-٣:١٧
وأن العمليات الهامة للحد من . الضوضاء تمثل أكبر عقبة في سبيل توسيع المطارات الحالية وتشييد مطارات جديدة

ضوضاء المطارات كل على حدة التي اضطُلع بها في الماضي تجاوزها لألسف نمو حركة الطيران وبالتالي هناك ضرورة 
ومع ذلك فقد جرى التحذير من أن مشكلة .  بذل الجهود من أجل مواصلة الحد من الضوضاء لدى المصدرلالستمرار في

 كما أشير . الضوضاء عموما ال يحتمل حلّها بالوسائل الفنية وحدها؛ اذ ينبغي مواصلة معالجتها من خالل النهج المتوازن
 لجنة حماية البيئة تستعرض القواعد القياسية للصرامة فيما ونظرا ألن. الى ما لمسألة تخطيط استخدام األراضي من قيمة

فعلى غرار . فليس هناك داع، فيما يبدو، لتحديد الفترات التي يتعين خاللها القيام بذلكبصفة منتظمة يتعلق بالضوضاء 
 وحجمها وشكلها الممارسة في الماضي ينبغي أن تظل مسائل توقيت الزيادات في درجة صرامة القواعد القياسية للضوضاء

  .ومبرراتها قائمة على الحكم الفني السليم لخبراء لجنة حماية البيئة

هناك تأييد لآلراء المعرب عنها بشأن الحظر، بيد أنه أشير الى أن مزيدا من الدراسات لهذه المسألة، بما كان   ١٥-٣:١٧
وأشار أغلبية المتكلمين الى أن هذا الموضوع . ، مدرجة بالفعل في برنامج عمل لجنة حماية البيئةتفي ذلك دراسة حاال

  .يجري تناوله بالفعل كجزء من النهج المتوازن ازاء ادارة الضوضاء وأنه ينبغي مواصلة هذا النهج

 أن يقدم المجلس في كل دورة من دورات الجمعية العمومية بيانا موحدا ٥-٣٥طلب قرار الجمعية العمومية   ١٦-٣:١٧
 قدم المجلس مشروع نص A36-WP/35وفي ورقة العمل . ةفي مجال حماية البيئكاو المستمرة بسياسات وممارسات االي

 بعد تحديثها لكي تعكس التطورات الحاصلة منذ الدورة الخامسة والثالثين ٥-٣٥من القرار ) ز(لغاية ) ب(للمرفقات من 
وأشير الى أنه لم يتم . (CAEP/7) حماية البيئة للجمعية العمومية وبخاصة التطورات التي حدثت منذ االجتماع السابع للجنة

. سيتم تصويبه) ج(كذلك أشارت األمانة العامة الى وجود خطأ تحريري في المرفق ). ج(و) ب(تغيير سوى المرفقين 
ارتباط من قرار هذه الدورة للجمعية العمومية سيتم النظر فيها في )) ط(و) ح(و) أ(وأشير أيضا الى أن بقية المرفقات 

  .A36-WP/39ورقة العمل ب

في مجال سياسات وممارسات االيكاو المستمرة بللبيان الموحد المقترحة ) ز(لغاية ) ب(قبلت اللجنة المرفقات   ١٧-٣:١٧
  . اضافية بدون أي تعليقاتحماية البيئة

  انبعاثات الطيران   ٤:١٧

  عام  ١-٤:١٧

قدم الذي أحرزته االيكاو منذ الدورة الخامسة والثالثـين         بشأن الت ) WP/34ورقة العمل   (قدم المجلس تقريرا      ١-١-٤:١٧
والتشغيلية النبعاثات المحركات، بما في ذلك األنشطة التي نفذتها األمانة العامة ولجنـة        الجوانب الفنية    فيللجمعية العمومية   

  .حدة األخرىحماية البيئة في مجال الطيران اضافة إلى التطورات الرئيسية بالتعاون مع هيئات األمم المت
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لطيـران  لألثـر البيئـي   لاستمرت االتصاالت مع هيئات األمم المتحدة األخرى للوصول إلى تفهم أفـضل        ٢-١-٤:١٧
وتركزت االتصاالت بصفة رئيسية علـى اتفاقيـة األمـم          .  والستكشاف الخيارات السياسية للحد من االنبعاثات أو خفضها       

ولوحظ أنه منذ الدورة األخيـرة      .  لخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ     المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وفريق ا      
وبناء على طلب اتفاقية األمم المتحدة االطارية في شهر مـايو سـنة             .  للجمعية العمومية دخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ      

 التابعة لالتفاقية االطارية بشأن نتائج عمليـة        قدمت االيكاو تقريرا إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        ،  ٢٠٠٥
  ومنذ ذلك الحين لم يحرز أي تقدم في عمليـة اتفاقيـة األمـم المتحـدة       .مقارنة بيانات انبعاثات الطيران واستهالك الوقود     

تعـاوني بـين    ولكن استمر الحـوار ال    االطارية بشأن تغير المناخ فيما يخص المسائل المنهجية المتعلقة بانبعاثات الطيران،            
تلـك الهيئـة    تحـضيرات   وتركزت معظم األعمال التعاونية مع الفريق الحكومي الدولي على          .  االتفاقية االطارية وااليكاو  

وطلبت االيكـاو   .  الوطنية لغازات الدفيئة  قوائم الحصر    بشأن   ٢٠٠٦لتقرير التقييم الرابع الذي صدر عنها وارشادات سنة         
، ال سـيما فيمـا يتعلـق      ١٩٩٩للنتائج الرئيسية في التقرير الخاص الصادر في سـنة          تحديثا  ع  أن يشمل تقرير التقييم الراب    

 ملخـصا  WP/34وشملت ورقة العمـل  ).  أي أثر السحب الخلفية وااليروسوالت والسحب العالية (بمجاالت الشك األساسية    
  .لهذه الجوانب في تقرير التقييم الرابع

 للجنة حماية البيئة في مجال الطيران أي توصيات بشأن ادخـال تغييـرات علـى                لم يقدم االجتماع السابع     ٣-١-٤:١٧
بعنوان انبعاثـات محركـات الطـائرات، مـن     الثاني انبعاثات المحركات الواردة في المجلد للصرامة ازاء القواعد القياسية   

وكان التطور  .  جين في المستقبل  ولكن كان العمل يجري لتحديد امكانية خفض حدود أكاسيد النيترو         .  الملحق السادس عشر  
لحدود أكاسيد النيتروجين لمساعدة لجنة     ) ٢٠٢٦سنة  (وطويلة المدى   ) ٢٠١٦سنة  (الجديد هو وضع أهداف متوسطة المدى       

وتم شرح التقدم المحرز في شأن خفض االنبعاثات علـى مـدار         .  حماية البيئة في مجال الطيران في أنشطتها في المستقبل        
وأصدرت لجنة حماية البيئة في مجال الطيران أيضا مواد ارشادية عن نوعية هـواء المطـارات            .   الماضية العقود األربعة 

  .واستمر العمل في هذا المجال

فيما يتعلق بالتدابير التشغيلية، أصدرت لجنة حماية البيئة في مجال الطيران معلومات عن المنـافع البيئيـة                ٤-١-٤:١٧
وبدأت اللجنة الدراسات بشأن  .    ولكن كانت النماذج األحدث قيد التطوير لتحسين هذا العمل          . الجديدة CNS/ATMلتنفيذ نظم   

العمل كان ضـروريا كـان مـن        مزيدا من    وعلى الرغم من أن      (CDA)المزايا البيئية لعمليات االقتراب بالنزول المستمر       
عمليات االقتـراب بـالنزول     بشأن  ستمر العمل   وا.  الواضح أن عمليات االقتراب بالنزول المستمر قد أظهرت منافع هامة         

المستمر والتدابير التشغيلية األخرى التي يمكن أن تحقق منافع بيئية مهمة وذلك بتعاون وثيق بين األمانـة العامـة ولجنـة                  
  .حماية البيئة في مجال الطيران وهيئات أخرى في المنظمة

البيئة في مجال الطيـران اسـتخدام نمـاذج للتنبـؤ بـأثر         شمل أحد المكونات األساسية لعمل لجنة حماية          ٥-١-٤:١٧
ونفذت لجنة حماية البيئة فـي مجـال        ).  وعلى الضوضاء أيضا  (التحسينات التكنولوجية والتشغيلية على خفض االنبعاثات       

وقـدمت  .   والعالمية الطيران عمال أساسيا لتقييم النماذج التي أتاحتها لها الدول ولتقييم التوجهات األولية لالنبعاثات المحلية             
  .نتائج هذا التقييم إلى اللجنة

 والتـي مثلـت   ٢٠٠٧أبلغ االجتماع بأن االيكاو قد نظمت ندوة بشأن انبعاثات الطيران في شهر مايو سنة                 ٦-١-٤:١٧
ع القرار  وقدمت الندوة معلومات أساسية متعمقة بشأن االنبعاثات للمساعدة في صن         .  منبرا للمناقشات بشأن انبعاثات الطيران    

وكـان  .  وفي أثناء الدورة، نشرت المنظمة أيضا أول طبعة من تقرير االيكاو عن البيئة      .  في هذه الدورة للجمعية العمومية    
  .  الهدف من هذه الوثيقة الجديدة هي أن تكون تقريرا دوريا عن الوضع ومرجعا رئيسيا عن الطيران والبيئة

وأعربـت عـن    .  جنة حماية البيئة في مجال الطيران وبتعليقـات الـدول          علما بانجازات ل   ةأحاطت اللجن   ٧-١-٤:١٧
ن عمل لجنة حمايـة  المنبثقة عمن المواد المنشورة واسعة  ارتياحها للعمل الذي تم بالصورة التي ظهرت في شكل مجموعة           

  .البيئة في مجال الطيران
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  التدابير القائمة على آليات السوق ٢-٤:١٧

 تقريرا عن عمله ازاء سياسة االيكاو تجاه انبعاثات الطيران بمـا فـي   WP/39رقة العمل  قدم المجلس في و     ١-٢-٤:١٧
ذلك تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق وتدابير السياسات األخرى للحد من أثر انبعاثات محركـات الطـائرات علـى          

وأعادت هذه الورقة إلى األذهـان  ).  هواء المحلينوعية ال (والمحلي  ) تغير المناخ (البيئة أو خفضها على المستويين العالمي       
االجراءات التي اتخذت لمعالجة االنبعاثات بما في ذلك ثالثة نهج أال وهي التكنولوجيا والقواعد القياسية، والتدابير التشغيلية،              

االيكاو منذ الدورة الماضية    األخير، غطى العمل الذي قامت به       النهج  وفيما يتعلق بهذا    .  والتدابير القائمة على آليات السوق    
للجمعية العمومية، والذي تم بشكل كبير من خالل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران، التدابير الطوعية والرسوم المتعلقـة           

  .باالنبعاثات واالتجار باالنبعاثات

مدت المنظمة أيـضا    واعت.  خبرات في التدابير الطوعية   مختلف ال جمعت االيكاو ووزعت معلومات بشأن        ٢-٢-٤:١٧
وتركزت أعمال التدابير القائمـة علـى   .  سياسة ونشرت مواد ارشادية عن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي   

آليات السوق للحد من االنبعاثات العالمية على االتجار باالنبعاثات حيث أن هذا المجال كان هو الذي يتوقع فيه احراز أكبـر       
وأشار المجلس في تقريره إلى أن      .  أعدت التدابير الدراج الطيران الدولي في نظم الدول لالتجار باالنبعاثات         ومن ثم   .  تقدم

بسبب وجود اختالف في نظرة الدول لمسألة التنفيـذ بـدون   ) مشروع ارشادات(هذه االرشادات اعتمدت على أساس مؤقت      
  .ي هذه المسألة على مستوى الجمعية العموميةوكان يتحتم النظر ف.  موافقة المتبادلة للدول المعنيةال

قدمت الورقة أيضا تقريرا عن تطورات أخرى حدثت أو في طريقها للحدوث مثل برامج تعويض الكربون                  ٣-٢-٤:١٧
 المسافرين، واستخدام آلية التنمية النظيفة التي ينص عليها بروتوكول كيوتو الذي           اقترحت بصورة متزايدة على جمهور     التي

باستخدام هذه اآللية للمشاريع المتعلقة بالطيران في البلدان النامية، أو مبادرة األمم المتحدة بشأن تغير المنـاخ التـي                   يسمح  
  .دعيت االيكاو للمشاركة فيها

عرضت الورقة أيضا المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من العمل بهدف احراز تقدم فـي مجـال انبعاثـات                     ٤-٢-٤:١٧
  .الطيران

 وممارسـات وختاما طرح على نظر الجمعية العمومية ثالثة مرفقات أعيد تنظيمها للبيان الموحد بسياسات                ٥-٢-٤:١٧
) أ(غطى المرفق   )).  ط(و) ح(و) أ(وهي المرفقات   (حماية البيئة عن المواضيع المذكورة أعاله       في مجال   المستمرة  االيكاو  

ل أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي وأثر الطيران على المناخ           لتناو) ط(و) ح(وأعيد تنظيم المرفقين    .  الجوانب العامة 
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمة لحل اختالفات وجهات النظر بشأن جوانب معينة             .  على التوالي العالمي  

ء االنبعاثات للطيران، اال أن هـذه       من القرار مثل النطاق الجغرافي لخطط االتجار باالنبعاثات أو تحديد أهداف محتملة ألدا            
  .وقد وضعت بين أقواس في الصياغة المنقحة للقرار واحتاجت إلى حل من الجمعية العمومية.  البنود بقيت بال حل

 موقف استراليا بشأن انشاء إطار استراتيجي من قبل االيكاو الدارة انبعاثات            WP/182تضمنت ورقة العمل      ٦-٢-٤:١٧
واقترحت الورقة أن الجمعية العمومية ينبغي أن تقرر االسراع في وضع إطـار اسـتراتيجي               .  الطيرانغازات الدفيئة من    

وينبغـي أن تـشجع   .  طاء األولوية للتدابير التشغيلية والفنية العمليةالدارة انبعاثات الطيران وأنه وفقا لهذا اإلطار ينبغي اع        
التدابير التكميلية األخرى مثـل مخططـات التعـويض    أيضا الجمعية العمومية إعداد نهج متوازن النبعاثات الطيران يشجع    

عـم مبـادئ التعـاون متعـدد      ينبغي أن تقرر الجمعية د،عالوة على ذلك.  الطوعية وخيارات االتجار المفتوح باالنبعاثات  
ـ الموافقة األطراف في التشجيع على اتباع خيارات االتجار باالنبعاثات للطيران الدولي والتي تنفذ على أساس        مـن  ةالمتبادل

  .جانب األطراف المعنية
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ـ     WP/285رأت شيلي في ورقة العمل        ٧-٢-٤:١٧ دولي  أن االتجار باالنبعاثات ينبغي التعامل معه في سياق القـانون ال
وأنه من األهمية بمكان اعتماد نهج اتبعتها محافل أخرى متعددة األطراف تناولت مسائل البيئة مثل تأسـيس المـسؤوليات                   

ويعني هذا أن البلدان ذات االقتصادات النامية بصورة        .  المشتركة والمتباينة وتمييز المعاملة المعطاة للبلدان األعلى تعرضا       
مختلفة وأن المساهمة في تدابير التخفيض ينبغي أن تختلف بالنسبة للبلـدان            أنواع  وليات من   مختلفة ينبغي أن تضطلع بمسؤ    

يتهـا  تنمالنقل الجوي أهمية حيوية ل يمثل  ومن المهم أيضا مراعاة االنعزال الجغرافي لبلدان مثل شيلي التي           .  تعرضااألكثر  
بية إلى زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية للطيران بما يضر          ويمكن أن تؤدي الخطة األورو    .  االقتصادية واتصاالتها الدولية  

ودعت إلى دعم عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران وعمل االيكاو فـي مجـال االتجـار        .  بالتنمية االقتصادية لشيلي  
  .باالنبعاثات

لة انبعاثات الطيران وأثرها    إلى أن نمو النقل الجوي العالمي ومسأ       WP/235أشارت الصين في ورقة العمل        ٨-٢-٤:١٧
وكانت التكنولوجيا والعمليات وتحسين الهياكل األساسـية       .  على تغير المناخ قد أثارت شواغل متزايدة لدى المجتمع الدولي         

 التـدابير القائمـة     أن بينما   هي التدابير التي ركزت عليها الجهات صاحبة المصلحة في الصناعة لمعالجة انبعاثات الطيران            
وينبغي أن تنـاقش  .  مسألة أساسية تمثل تحديات أكثر في المستقبلستكون يات السوق والتدابير االقتصادية الحكومية   على آل 
القيـادي فـي   وينبغي لاليكاو أن تضطلع بالدور .  اعتماد تدابير اقتصادية لمعالجة انبعاثات الطيران     في إطار االيكاو    الدول  

" المسؤوليات المشتركة والمتباينة  "قتصادية ومعالجة انبعاثات الطيران استنادا على مبدأ         بالتدابير اال  إجراء البحوث وتقييم هذه   
وينبغي لها أن تعارض أي اجراءات انفرادية أو غير         .  ومبادئ توافق اآلراء والمشاركة النشطة والتعاون على نطاق واسع        

النبعاثات العالميـة وأن تحـث علـى إدراج    متمايز باالتجار غير اعتماد االيزة اجبارية لخفض االنبعاثات وأن تعارض    متما
  .الطيران المدني في آلية التنمية النظيفة في أقرب وقت ممكن

 وجهة نظرها، بوصفها دولة نامية، عن آثار التطبيق المنفرد لخطـة            WP/88قدمت مصر في ورقة العمل        ٩-٢-٤:١٧
ـ      .  دول النامية النبعاثات من قبل دولة ومجموعة من الدول على ال        باالتجار  ل  ال  ه بأنـه  وأوصت الورقة ضمن ما أوصت ب

وية ينبغي  لطيران بصورة منفردة من قبل دولة أو مجموعة من الدول وأن األول           لينبغي اتخاذ قرار بشأن االتجار باالنبعاثات       
 لناميـة والمتقدمـة   مع مراعاة مصالح الدول ا،الضوضاءازاء  لالنبعاثات على غرار النهج المتبع     أن تعطى للنهج المتوازن   

  .على السواء

مبادرات أخيرة عديدة اتخذتها لتـوفير الوقـود        معلومات حديثة عن     WP/137قدمت الهند في ورقة العمل        ١٠-٢-٤:١٧
  .ولتحسين حماية البيئة

 بمـا فـي ذلـك       ،البيئـة ازاء ادارة    موقفها    عن  قدمت اندونيسيا معلومات عامة    WP/172في ورقة العمل      ١١-٢-٤:١٧
  .ة في الوضع الثقافي المحلييالبيئوالمتطلبات وأيضا جهودها وانجازاتها في التعامل مع سالمة الطيران الدولي عاثات، االنب

من أجل العمل بفعالية في  والتي أشارت فيها إلى أنه  WP/166ورقة العمل   في تقديم    ١عدد من الدول  اشترك    ١٢-٢-٤:١٧
المتمثـل فـي   دورها القيـادي  القيام بالطيران من الضروري أن تواصل االيكاو ها نمو  مواجهة التحديات البيئية التي يفرض    

مع تنظـيم التـأثيرات     نمو الطيران   للسماح بتحقيق   عالمي  وعلى المستوى ال  طويل  له هيكل محدد على المدى ال      نهج   اعتماد
علـى   من الناحية االقتـصادية بنـاء    المجديةالحلول  التشجيع على اعتماد     وينبغي أن يشمل هذا النهج       . البيئية المرتبطة به  

ارشادات تعتمد  وينبغي لاليكاو أن    .  البيئيةااليكاو  أهداف  من أجل بلوغ    الدول المتعاقدة   لكي تطبقها   اآلراء  عالمي في   توافق  

                                                   
لوسيا وسنغافورة واإلمـارات العربيـة المتحـدة     تاألرجنتين والبرازيل وكندا وكولومبيا واكوادور واليابان والمكسيك وباكستان وبنما وسان           ١

  والواليات المتحدة
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ـ فرض رسوم الدول على االمتناع عن المشترك وتحث  مبدأ االتفاق  بحيث تعزز باالتجار باالنبعاثات   خاصة   علـى   ةانفرادي

فـي  االقتـصادية   األوضاع   البيئية على    االجراءاتااليكاو أيضا الحاجة إلى مراعاة آثار       تدرك  وينبغي أن   .  ازات الدفيئة غ
  .قانون الطيران الدوليفي  السارية االحترام الكامل للمبادئ المتفق عليها في األحكام وتحقيق ةالناميالبلدان 

وأشارت إلى أن االتحاد األوروبي قـد       .  WP/166 في ورقة العمل     ٢ةعرضت نيجيريا آراء الدول اإلفريقي      ١٣-٢-٤:١٧
وقال إن القرار ال يمس فقط الناقلين التابعين لالتحاد األوروبي          .  االنبعاثاتب االتجارالطيران ضمن نظام    قرر مؤخرا ادراج    

عتبره كثير من الدول غير األعضاء      وهذا القرار ت  .  ولكن يشمل أيضا جميع الناقلين العاملين في مطارات االتحاد األوروبي         
ورأت أنه لم تجر أي دراسات لتقييم مسألة        .   النظر فيه  إعادةجانب واحد ينبغي    من  كاجراء مفروض   في االتحاد األوروبي    

وينبغي لهذه الدراسة أن تشمل اسـتعراض       .  الضوضاء واالنبعاثات في أفريقيا وأن إجراء مثل هذه الدراسة أمر ضروري          
وقالت إن الدول اإلفريقية ترى     .  االنبعاثات على شركات الطيران اإلفريقية    ب باالتجارئ االيكاو التوجيهية المتعلقة     ر مباد يأثت

لبلدان النامية، فإن ادراج شركات طيران من البلـدان         من ا أنه نظرا ألن بروتوكول كيوتو لم يضع أهدافا محددة لالنبعاثات           
وينبغي لاليكاو والدول .  باالنبعاثات سيكون بمثابة وضع أهداف من الباب الخلفي     تجار  االتحاد األوروبي لال  النامية في نظام    

وينبغي أن ينصب التركيز على التدابير التـي       .  المتعاقدة أن تتقيد بمبدأ أن هناك مسؤوليات وقدرات مشتركة ولكنها متباينة          
وقالت إن الدول األفريقية تؤيد ما تضطلع به االيكـاو          .  ر على نمو النقل الجوي    يأثت االنبعاثات دون أن يكون لذلك       تخفض

  . من عمل بشأن المسائل الفنية

ـ ، المقدمة من البرتغال باسم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، ومـن             WP/70في ورقة العمل    و  ١٤-٢-٤:١٧ دول ال
برتغال على أهميـة معالجـة اآلثـار        خرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني ومن اليوروكنترول، شددت ال         األعضاء  األ

 والتطورات الحاصلة فـي     ،العالمية والمحلية التي تقع على البيئة من خالل تطبيق نهج شامل يتضمن القواعد القياسية الفنية              
لفنية ومع ذلك، فان التدابير ا    .  مجال البحث والتكنولوجيا، وتحديث ادارة الحركة الجوية، والتدابير القائمة على آليات السوق           

االنبعاثـات  رسـوم   وأوضحت الورقة موقف أوروبا بشأن      .  لن تكون كافية وال بد من اللجوء إلى تدابير تستند إلى السوق           
كر أن المشروع األوروبـي علـى اسـتعداد لمعالجـة     كما ذُ.   فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز   االنبعاثات، وال سيما  ب االتجارو

.   النامية، بما في ذلك مبدأ أن هناك مسؤوليات وقـدرات مـشتركة وان كانـت متباينـة    الشواغل التي قد تكون لدى البلدان 
وفضال عن ذلك جرى التشديد في الورقة على أن معظم شركات الطيران من البلدان الثالثة لم تتـأثر أو سـيكون تأثرهـا                       

  .محدودا، نظرا ألن معظم العبء ستتحمله شركات الطيران األوروبية

، المقدمة من البحرين ومصر، باسم الدول األعضاء بالهيئة العربيـة للطيـران             WP/240ورقة العمل   وفي    ١٥-٢-٤:١٧
الجمعية العمومية إلى عقد مؤتمر دولي برعاية االيكاو لبحث الوسائل الكفيلة بتخفيف اآلثـار         المدني، دعت البحرين ومصر     

ية إلى حث الدول األعضاء على عدم فرض ضـرائب علـى     كما دعيت الجمعية العموم    .السلبية للطيران المدني على البيئة    
وقود الطائرات وحث الدول األعضاء التي قامت بفرض ضرائب على أن تراجع موقفها لتخفيف األعبـاء عـن شـركات                    

كما حثت الورقة االيكاو على سرعة وضع ضوابط وقواعد ارشادية واضحة ومحددة لنظام االتجار باالنبعاثـات                .  الطيران
  .التابعة للدول النامية في صناعة النقل الجويالطيران يعوق حركة وتطور النقل الجوي أو تقليص مشاركة شركات بما ال 

                                                   
س األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأ   ٢

بيـساو،  -إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا     إريتريا،  كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية،          
، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، كينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، الجماهيرية العربية الليبية، مدغشقر 

أوغنـدا،  نيجيريا، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، السودان، سوازيلند، توغو، تونس،                
 زمبابوي جمهورية تنزانيا المتحدة، زامبيا، 
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 أن الدول العربية عملت بشكل حثيث مع WP/236أوضحت الهيئة العربية للطيران المدني في ورقة العمل       و  ١٦-٢-٤:١٧
الطيران المدني من أجل توفير بيئة خالية من الغازات المـضرة      المجتمع الدولي فيما يخص موضوع حماية البيئة في مجال          

ـ     .  وأن الدول العربية التزمت أيضا باالتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا السياق          .  ومن التلوث   وعدوفي هذه الورقـة، ت
ق المعايير ذات الـصلة عـن        إلى احترام االتفاقات المذكورة أعاله وتطبي      ،الدول العربية المجتمع الدولي، من خالل االيكاو      

 كما تدعو الدول المصنعة إلى تحسين أداء المحركات         ،طريق اعطاء المزيد من الوقت والفرص الجراء البحوث والدراسات        
لتفادي زيادة التكاليف ولجعل منتجات النقل الجوي متماشية مع البيئة حسب المواصفات التي أعدتها لجنـة حمايـة البيئـة                    

  .وااليكاو

 فيما يتعلق بنظام االتجـار  WP/130عرضت لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني موقفها في ورقة العمل           و  ١٧-٢-٤:١٧
وجرى التركيز بشكل خاص على النطاق الجغرافي وامكانية قيام الدول أو مجموعات الدول بفرض التزامـات       .  باالنبعاثات

ـ  غيـر    البلداندان الثالثة، بما في ذلك      من جانب واحد على شركات الطيران المدني التابعة للبل         ) ب(واردة فـي الملحـق    ال
. لبروتوكول كيوتو، كما هو الحال بالنسبة لمشروع االتجار باالنبعاثات الجاري النظر فيه من جانـب االتحـاد األوروبـي                  

 أن هنـاك مـسؤوليات      أورأت لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني أن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تتجاهل مبـد              
  .المتعددة األطراف المتعلقة بتغير المناخ التي هي أيضا من الدول الموقعة عليهاالوثائق  متباينة المتوخى في مشتركة ولكن

، أشارت لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني أيضا الى مسؤولية الـدول فيمـا              WP/131وفي ورقة العمل      ١٨-٢-٤:١٧
 البيئية الضارة الناجمة عن الطيران المدني، والتحدي المصاحب لذلك المتمثل في ايجاد وسيلة مالئمـة                يتعلق بتخفيف اآلثار  

 أو  حـد الوذكرت اللجنة أن الدول األعضاء تسلّم بما حققته االيكاو من تقدم هام فـي               . للقيام بذلك في اطار نمو هذا النشاط      
هي ترى أيضا أن من الضروري والممكن احراز تقدم اضافي عـن            و. االنبعاثات المتولدة عن الطيران الدولي    الخفض من   

وينبغي لهذه التدابير أن تشمل نشر التطورات التكنولوجية في مجال السلع           . طريق تطبيق تدابير متكاملة على النحو الواجب      
تشغيلية أنسب؛ وتنظيم   والخدمات المطبقة على الطيران المدني واتاحة الوصول اليها في الوقت المناسب؛ واألخذ بإجراءات              

لمطارات؛ والتخطيط الستخدام األراضي وادارته؛ واسـتخدام       اوادارة الحركة الجوية بشكل مناسب واستخدام آليات تخطيط         
مـن  وينبغي ادراج جميع هذه التدابير ضمن مبادئ ارشـادية محـددة   . تدابير السوق للسيطرة على االنبعاثات أو الحد منها   

ورئـي أن مـن    . ا من خطة عالمية مقبولة تدرج االتجار باالنبعاثات ضمن نهج للرضـا المتبـادل             اليكاو وأن تكون جزء   ا
الضروري تطبيق مبدأ أن هناك مسؤوليات مشتركة ولكنها متباينة وهو المبدأ الوارد في اتفاقية األمـم المتحـدة االطاريـة            

  .المتعلقة بتغير المناخ وفي بروتوكول كيوتو

أنها تسعى اليجاد سبل تكيف السياحة مع تغير        السياحة العالمية   ، أوضحت منظمة    WP/75عمل  وفي ورقة ال    ١٩-٢-٤:١٧
االقتصادية بوجه عـام  /المناخ ومع تخفيف االنبعاثات بينما تعزز في الوقت نفسه مساهمة ذلك القطاع في التنمية االجتماعية             

ون من العناصر األساسية في هذا الصدد تعزيز التنسيق وسيك. والتدابير التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة بوجه خاص        
الطيران والـسياحة، بالتـشاور مـع القطـاع         سلطات  السوق بين   آليات  بين مبادرات تخفيف آثار تغير المناخ القائمة على         

  .الخاص

لمحلـي  ، أوضح المجلس الدولي للمطارات أن المطارات تعتبر نوعية الهـواء ا           WP/116وفي ورقة العمل      ٢٠-٢-٤:١٧
ومن ثم فإن االرشـاد  . األساسية الموافقة على توسيع البنيةاجراءات مسألة هامة ألنها يمكن أن تؤثر على سبيل المثال على     

إجـراء  وباالضافة الى ذلك دعا المجلس الدولي للمطـارات الـى           . حظى بالتأييد قد  التي تقدمه االيكاو في هذا الصدد أمر        
كما رأى المجلس الدولي للمطارات     . درجة الصرامة المتعلقة بأكاسيد النيتروجين    الخاصة ب ة  لقواعد القياسي منتظم ل استعراض  

عالمي تحت قيادة االيكاو، وان كان يمكن دعم الحلول االقليمية بوصـفها            الصعيد  الأنه ينبغي تناول مسائل تغير المناخ على        
تسهم في التي ضع خريطة طريق لمعالجة انبعاثات الطيران   ولهذه الغاية، دعا االيكاو الى و     . عالميالحل  الخطوة مؤقتة نحو    
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وأفاد المجلس أنه يرى أن تتولى االيكاو القيادة في تحقيق هذا العمل            . تغير المناخ وذلك عن طريق استراتيجية طويلة األجل       

  .العالمي

ن االنجازات السابقة التـي     ، الى أنه على الرغم م     WP/85 اتحاد النقل الجوي الدولي، في ورقة العمل         أشار  ٢١-٢-٤:١٧
وأوضحت الورقة أن رؤية األياتا فـي وضـع         . حققتها صناعة النقل الجوي، فمازال الكربون الصادر عن الطائرات يتزايد         

ومـن أجـل   . الطيران على مسار تدريجي لنمو متعادل من حيث الكربون وفي آخر األمر تحقيق مستقبل خال من الكربون            
 عدد من اجراءات السياسة اهتماما فوريا في مجاالت التكنولوجيا، وعمليات الطائرات والبنيـة              تحقيق هذه األهداف، يتطلب   

والتدابير االقتصادية القائمة على مبدأ أن تغطية شركات الطيران من قبل دول مختلفة يتم على أسـاس الموافقـة                   األساسية  
.  االقتصادية بوصفها حوافز لدفع برامج التكنولوجيا الجديـدة        وأفاد االتحاد أنه ينبغي استطالع مسألة االستثمارات      . المتبادلة

كما يمكنه مواصلة استخدام البرامج القائمة على التعويض الشراك زبائن شركات الطيران في المبادرات المتعلقـة بتغيـر                  
ز تقدم اضافي والتعجيل به في    وينبغي مواصلة تأكيد قيادة االيكاو كما ينبغي اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتسهيل احرا            . المناخ

  .هذه المجاالت

في اآلراء، أشارت الجلسة الى أن فريقا غير رسمي سيقوم بمساعدة رئيس اللجنـة              وفيما يتعلق باالختالف      ٢٢-٢-٤:١٧
  .التنفيذية بشأن تحديد أفضل سبيل للمضي قدما

ماعي، أدلى عدد من الدول، بمـا فيهـا   وباالضافة الى ورقات العمل المقدمة سواء على أساس فردي أو ج            ٢٣-٢-٤:١٧
األرجنتين والبرازيل والجزائر والصين وفرنسا والمملكة المتحدة ونيجيريا والهند والواليات المتحـدة ومفوضـية االتحـاد                

  .انبعاثات محركات الطائراتالحد أو الخفض من األوروبي، ببيانات تحدد موقفها بشأن موضوع تناول طرق 

ينبغي النظر في التدابير القائمة على آليات السوق على نحـو منفـصل،             ال  ك اتفاق عام على أنه      وكان هنا   ٢٤-٢-٤:١٧
آليـات  التكنولوجيا والقواعد القياسية، والتدابير التشغيلية، والتدابير القائمـة علـى    (ولكن بوصفها أحد النهج الثالثة الممكنة       

ها لكـل مـن هـذه    ؤن في اآلراء بشأن األهمية النسبية الواجب ايالومع ذلك فقد كان هناك تباي. التي يمكن تطبيقها ) السوق
وأعربت عدة دول عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تركز المناقشات على التوصل الى توافق في اآلراء بـشأن أفـضل     . التدابير

  . االنبعاثاتخفضسبل معالجة 

الدولية الحاليـة المتعلقـة     الوثائق  لب منها، في    وأعربت عدة دول عن رأي مفاده أن البلدان النامية، ال يط            ٢٥-٢-٤:١٧
االنبعاثات، وبالتالي، ال ينبغي ادراجهـا فـي نظـام لالتجـار     بخفض  محددة كميا فيما يتعلق    ابتغير المناخ، أن تحقق أهداف    

تقـع علـى    وعلى أي حال، ينبغي ايالء اعتبار كبير لآلثار التي          . باالنبعاثات يطبق دون تمييز على جميع شركات الطيران       
البلدان النامية قبل اتخاذ أي تدابير يمكن أن تؤثر عليها، وعدم فرض أي تدبير من جانب واحد وايالء االهتمـام الواجـب                      

الوارد في اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقـة بتغيـر        متباينة  للمبدأ القائل بأن هناك مسؤوليات وقدرات مشتركة ولكنها         
 أي تدابير تتخذ للحد من االنبعاثات نمو الطيران، ال سيما في البلدان التي يسهم               ال تعوق  ذلك، ينبغي أ   وباالضافة الى . المناخ

  .فيها هذا القطاع اسهاما كبيرا في التنمية االقتصادية العامة

دلـة  التجار باالنبعاثات بدون الموافقـة المتبا يد على اعتراضها على تطبيق نظام اوشددت عدة دول من جد      ٢٦-٢-٤:١٧
  .من الدول المعنية

وكان هناك توافق عام في اآلراء بشأن المفهوم القائل بأن تغير المناخ هو شاغل عالمي وأن تكـون هنـاك      ٢٧-٢-٤:١٧
وأن . استجابة عالمية له كما كان هناك تأييد لهذا المفهوم؛ ولهذا السبب ينبغي أن تتولى االيكاو دور القيادة في هذا الـصدد                    

وقدم اقتراح بإنشاء فرقة عمـل      . سألة ما اذا كان ينبغي فعل شيء ولكنها مسألة كيف يمكن فعل هذا الشيء             المسألة ليست م  
  .دولية لمواصلة بحث هذه المسألة
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سمحت من قبل بخفـض     وأعربت احدى الدول عن رأي مفاده أنه ينبغي ايالء اهتمام للبرامج العملية التي                ٢٨-٢-٤:١٧
أو على الصعيد الـدولي، وذلـك       تلك الدولة   نبعاثات ال معنى له سواء على الصعيد المحلي في          وأن االتجار باال  . االنبعاثات

وذلك يعزى الى التحول الذي يمكن أن يحدث في         . زيادة أسعار تذاكر الطيران   سيؤدي إلى   بالدرجة األولى ألن هذا االتجار      
 هذه الدولة أن السبيل الى المضي قـدما فـي اطـار         وترى. حركة الطيران والذي لن يعود بالفائدة على مسألة تغير المناخ         

االزدحـام  متعدد األطراف هو اتخاذ نهج شامل يستند الى التقدم التكنولوجي واصالح الحركة الجوية على نحو يقلـل مـن              
  .واالنبعاثات

االتجـار  ورأت أن نظـام     . وأفادت دول أخرى أنه ينبغي وضع أهداف طويلة األجل لالنبعاثات المختلفـة             ٢٩-٢-٤:١٧
تمييـز،  بدون  وأن هذا النظام، اذا ما نفذ       .  االنبعاثات بأدنى تكلفة في القطاع المعني      لخفضباالنبعاثات هو آلية فعالة للغاية      

كما رأت الدول ذاتها أن الرسوم      . بوسعه أن يكفل تحقيق األهداف البيئية ويتيح للطيران أفضل فرصة لتحقيق النمو المستدام            
 مـن  ،٢٠٠٤الـذي قبلتـه فـي عـام     تعليق فرضها، وهو األمر السوق، وأن آليات دبير سليم قائم على  البيئية هي أيضا ت   

وينبغي أن تتاح الحرية للدول المتعاقـدة بـأن        .  أي خالل هذه الدورة للجمعية العمومية      ٢٠٠٧المفروض أن ينتهي في عام      
  .افحة تغير المناخمكلتتخذ ما تراه ضروريا من التدابير للوفاء بالتزاماتها الدولية 

  )ستكملي(

  ـ انتهى ـ




