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  االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي
  تغير المناخو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧من مونتريال،  
  اقتراحات إستراتيجيات وتدابير لتحقيق تخفيضات في االنبعاثات : من جدول األعمال٢ رقمالبند 

   وتغير المناخ السوق آلياتالقائمة علىدوات األ
  )ة العامةنااألممقدمة من ورقة (

  الموجز
 بشأن ر المناخالفريق المعني بالطيران الدولي وتغين مناقشات هذه الورقة معلومات عتقدم 

 وعن االقتراحات ،ذي صلة آليات السوق، وعما نفذته اإليكاو من عمل لقائمة علىا دابيرتال
ر تغيرفيع المستوى بشأن الطيران الدولي و لينظر فيها االجتماع ،الطيرانقطاع ها التي قدم

  .المناخ
   .٦االجتماع رفيع المستوى في الفقرة المعروض على اإلجراء يرد 

 مقدمةال  -١

وتغيـر  الـدولي   الطيـران   بـشأن    برنامج عمل اإليكاو  " ٢٢-٣٦قرار الجمعية العمومية    ب) ك(المرفق   أشار  ١-١
بـشأن   والمعايير، والتكنولوجيالعمل بشأن يستلزم اتباع نهج شامل يتألف من ا النمو المستدام للطيران  تعزيز   ، إلى أن  "المناخ

لـس بإعـداد    جم لذلك، طالب المرفق ال    . والرامية الى خفض االنبعاثات     آليات السوق  التدابير القائمة على  التشغيلية و التدابير  
يـات  آلالقائمـة علـى    دابيرتضمنها الاالنبعاثات، ومن تخفيض في   لتحقيق   دابيرت إستراتيجيات و  يتضمنقوي  برنامج عمل   

  .السوق

 ر المناخالفريق المعني بالطيران الدولي وتغيمناقشات   - ٢
 آليات السوقالتدابير القائمة على بشأن 

المعنـي بالتـدابير     ، قدم الفريق العامـل    ر المناخ لفريق المعني بالطيران الدولي وتغي    ل االجتماع الرابع خالل    ١-٢
التـدابير  تنفـذ  األقـاليم   الدول أو ي غياب إطار عمل من إعداد اإليكاو، فإن   ه ف  أن  تقريراً ذكر فيه   آليات السوق القائمة على   
 وخلصت إلى أن الخيار األوسط يتمثّل في سـيناريو          . ليست األمثل  لسياسات ومعايير مختلفة  آليات السوق وفقاً    القائمة على   

لتنفيذ التدابير القائمة علـى  ادئ المتفق عليها ضمن إطار عمل من إعداد اإليكاو يحدد المبتدابيرها تقوم فيه كّل دولة باعتماد   
 بحيث تشكّل السياسات التي تتبعها كّل دولـة، مـع    ويعتبر هذا الخيار أفضل من سواه ألنه يوفّر خطة منسقة    .آليات السوق 
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 الرسوم على االنبعاثات وخطط     ، ضمن جملة أمور،   وهذا السيناريو سيشمل  . لبناء نظام عالمي  أحجار األساس   أنها طوعية،   
  .االنبعاثاتاالتجار ب

الـدولي   للطيـران  آليات السوقللتدابير القائمة على مل بأن تتناول عملية إعداد إطار عمل   افريق الع الأوصى    ٢-٢
 في الفرص التـي     مبادئ عدم التمييز والمساواة واإلنصاف    أخذ  ) أ: (، والسيما بتنفيذهابشكل مالئم المسائل الكبرى المتعلقة      

واقلـيم   أخذ الظروف المحددة والقدرات المختلفة لكّل دولة متعاقـدة        ) ب (االعتبار بشكل كامل،  أقرتها اتفاقية شيكاغو بعين     
تـسهيل امتثـال صـناعة الطيـران،        ) د (اختيار اإلجراءات األكثر كفاءة وفعالية فقـط،      ) ج(بعين االعتبار بشكل كامل،     

 . دراسة المسائل المتعلقة بالنطاق الجغرافي)و(وا، آليات السوق وعدم ازدواجيتهالتدابير القائمة على إمكانية تنسيق  )ه(

، لـم  آليات السوق عبر الحدود الوطنيةتنفيذ التدابير القائمة على      كيفية    بشأن نظراً إلى اختالف وجهات النظر      ٣-٢
آليـات  لقائمة على   للتدابير ا  بشأن التطبيق العالمي     ر المناخ لفريق المعني بالطيران الدولي وتغي     ا داخلتوافق في اآلراء    ينشأ  
 عمليـة   وقد أوصى الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بأن تطلـق اإليكـاو            .  على الطيران المدني الدولي    السوق

، على أن تؤخذ بعين االعتبـار نتـائج       الدوليآليات السوق في مجال الطيران      للتدابير القائمة على    عاجلة إلعداد إطار عمل     
 مؤتمر األطراف الخامس عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقـة           نتائجوى الخاص بالموضوع و   االجتماع رفيع المست  

 .)UNFCCC COP15( بتغير المناخ

 آليات السوقالقائمة على  دابيرتحقيق األمانة العامة في الت  -٣

القائمـة علـى    دابيرنها الت، ومن ضملطيران عملها على تدابير التخفيف   حماية البيئة في مجال ا    واصلت لجنة     ١-٣
 لالتفاقات الطوعية المعقودة بين أطـراف  ، أعدت اإليكاو نموذجا٢٠٠٤ً وفي العام    .نايرانبعاثات الط لتخفيض  السوق  آليات  

 التي تقوم بها الـدول المتعاقـدة         األعمال الطوعية  صناعة الطيران والمنظمات العامة، وجمعت وتقاسمت المعلومات بشأن       
 إرشادات  وفي العام نفسه، نشرت اإليكاو    .  الدفيئة اتانبعاثات غاز لتخفيض   ٢٠٠٧حاب المصلحة في العام     وغيرها من أص  

بـشأن اسـتخدام االتجـار بانبعاثـات        ارشادات  ( للدول إلدراج انبعاثات الطيران الدولي في مخططات االتجار باالنبعاثات        
يكاو قد نشرت إرشادات بشأن الرسـوم المتعلقـة باالنبعاثـات    إضافة إلى ذلك، كانت اإل. )Doc 9885  رقم الوثيقة،لطيرانا

  ).Doc 9884 الوثيقة رقم المتعلقة بنوعية الهواء المحلي،الطائرات إرشادات بشأن رسوم انبعاثات (المحلية 
 النبعاثـات لاالتجار المفتوحة   بنظم   دراسة بشأن المسائل المتعلقة      لطيرانفي مجال ا  تجري لجنة حماية البيئة       ٢-٣

  هذه المخططات  ، فإن زيادة توحيد مالمح     ومع تطبيق مخططات مختلفة لالتجار باالنبعاثات في العالم        .والتي تشمل الطيران  
فـي  وتعمل لجنة حماية البيئة     . ، من شأنه تسهيل عملية الربط في ما بينها، وبالتالي السماح بإيجاد مخطط عالمي             وعملياتها

، الطيـران علـى تغيـر المنـاخ      إمكانات تدابير تعويض الكربون لتخفيـف تـأثير   إعداد دراسة بشأنلطيران علىمجال ا 
نبعاثات الكربـون  الاإليكاو حاسب  أن وفي هذا اإلطار، يجب اإلشارة إلى    . القصيراألجل  على  تنفيذها  واالعتراف بإمكانات   

اكب، ويمكن اسـتخدامه فـي مخططـات     أداة مقبولة دولياً لتقدير حجم انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون عن كل ر        عتبري
 .التعويض المتعلقة بالطيران

 )IATA( اقتراحات من اتحاد النقل الجوي الدولي  -٤

لفريق المعني بـالطيران     ورقة إلى االجتماع الرابع ل     ، نيابة عن قطاع الطيران،    قدم اتحاد النقل الجوي الدولي      ١-٤
 ر المناخ الدولي وتغي )GIACC/4-IP/6(     دعم تدابير اقتصادية فعالة من حيث التكلفة وغير تمييزية        قطاع  البإمكان   أكّد فيها أن 

آليات أخرى مشابهة، شـرط     التعويض أو     االتجار باالنبعاثات، أو صناديق الكربون، أو      ويمكن أن تشمل هذه التدابير    . فقط
 والمفتوح إلى سـوق   أن تؤمن حقّ الوصول الكامل    ، و أساس التوافق في اآلراء   على صعيد عالمي، وعلى     تنفيذها  أن يجري   

  .الكربون العالمي تحت إشراف اإليكاو
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قطاعي شامل، أن تؤمن الحـد      لنهج  اقتصادية تطبق على قطاع الطيران وفقاً       تدابير  أن على أي    قطاع  اليرى    ٢-٤
فـال يجـب أن     . لنسبة للصناعة  من المنافع البيئية، وأن تقدم في الوقت نفسه أكثر النتائج فعالية من حيث التكلفة با               األقصى
، األمـر   الناقلين الجويين ، تنتقل فيه االنبعاثات ما بين البلدان أو         "تسرب في الكربون  "االقتصادية إلى حصول    التدابير  تؤدي  

 .الذي من شأنه إيجاد تشويهات في السوق

ـ      االقتصاديةللتدابير   إيرادات أي    تخصيص جرى التشديد على وجوب     ٣-٤  معالجـة المي، ل  بموجـب مخطـط ع
 فـي تـدابير     يـرادات  ويجب استثمار قسم من هذه اإل      . الطيران، فضالً عن تخصيصها بوضوح لألغراض البيئية       انبعاثات

قطـاع   مـن إسـتراتيجية   الثالث األولـى الدعائم ، مع التركيز على إضافية لتحسين مستوى انبعاثات الطيران بشكل مباشر 
النبعاثات ناتجـة عـن     تخفيض في ا   للحصول على شهادات     يرادات رصيد هذه اإل   ويمكن استخدام . األربعشركات الطيران   

 . التخفيـضات  قادر على االستفادة من هـذه     قطاع شركات الطيران    كون  ي والتكيف، شرط أن     مشاريع معترف بها للتخفيف   
 ولشراء وقود ذي مـستوى       طائرات مقتصدة في استهالك الوقود     المشغّلين المتالك القطاعي الشامل   النهج  حفّز  يوينبغي أن   

الكاملة، وضمان أن يحـصلوا علـى   العمر صافية في الكربون على مدى دورة تخفيضات  يؤمن كربون منخفض، أي وقود  
 .أرصدة دائنة لقاء المنافع المرتبطة بغاز ثاني أوكسيد الكربون

 اتفاقية األمم آليات السوق بموجبقائمة على الدابير الت  - ٥
 )UNFCCC( لقة بتغير المناخالمتحدة اإلطارية المتع

، اإليفاء بالتزاماتهـا مـن   تخفيض تستطيع البلدان النامية التي لديها قيود أو أهداف  بروتوكول كيوتو، بموجب  ١-٥
وتعـرف باسـم آليـات    (آليات السوق قائمة على إجراءات ضمن حدودها الوطنية، وعبر استخدام ثالث أدوات    تنفيذ   خالل
 .، واالتجار باالنبعاثات)CDM(، وآلية التنمية النظيفة )JI(مشترك الالتنفيذ  وهي ،)كيوتو

، أدى بدوره إلى    على مدى السنوات األربع األخيرة، أدى تطبيق آليات كيوتو إلى إيجاد سوق عالمي للكربون               ٢-٥
 البلـدان  القطاع الخاص وجيعوأدى أيضاً إلى تش. تنشيط التنمية المستدامة عبر نقل التكنولوجيا واالستثمار في البلدان النامية     

نظيفـة  التنميـة   الع آليـة    اريؤدي مـش  تسبيل المثال، يتوقّع أن     وعلى  . االنبعاثاتتخفيض  النامية على المساهمة في جهود      
 .٢٠١٢العام بحلول نهاية  مليار طن ١,٦  الدفيئة بحدوداتحجم انبعاثات غازتخفيض إلى  ١٧٨٠البالغ عددها  ةمسجلال

 لغرض معالجة انبعاثـات غـاز    آليات كيوتولترتيبات المعمول بها حالياً، ال يمكن استخدام ابموجب القواعد و    ٣-٥
المجموع الوطني لالنبعاثات لجميع أطـراف بروتوكـول      الدفيئة من الطيران الدولي، ألنه جرى استثناء هذه االنبعاثات من           

 .كيوتو

من أجل التوصـل    دة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ      ة ضمن إطار اتفاقية األمم المتح     المناقشات المستمر خالل    ٤-٥
 تعزيـز فعاليتهـا    بحثت الحكومات في كيفية تحسين آليات كيوتو الثالث، من أجلإلى اتفاق عالمي جديد بشأن تغير المناخ،  

 آليات كيوتو مـستقبالً  وبالنسبة إلى قطاع الطيران المدني الدولي، جرت اإلشارة إلى إمكانية استخدام. التشغيلية في المستقبل  
 . الدفيئة في هذا القطاعاتلمعالجة انبعاثات غاز

 عبـر  ربطت أطراف عديدة استخدام مثل هذه اآلليات مستقبالً باقتراحـات إليجـاد مـوارد           فضالً عن ذلك،      ٥-٥
ي مـن هـذه    لكن لم يتخذ أي قرار بـشأن أ      .مثالًبالمزاد  لطيران الدولي   ا انبعاثات   حصصبيع  ووم أو ضرائب    رس فرض

 فـي شـهر كـانون    )COP15( إلى حين انعقاد مؤتمر األطـراف الخـامس عـشر          المسائل، وستستمر المناقشات وتتكثّف   
 .٢٠٠٩ديسمبر /األول



 - 4 - HLM-ENV/09-WP/8 

ضمان حق قطاع الطيران الدولي في      يوجد ميدان قد يكون مهماً بالنسبة إلى اإليكاو بشكل خاص، ويتمثّل في               ٦-٥
، والذي قد يكون جـزءاً   )أو الجديدة الراهنة   (آليات السوق القائمة على   ت، بما فيها التدابير     الوصول الكامل إلى جميع األدوا    

 .إلطارية المتعلّقة بتغير المناخ يمكن التوصل إليه مستقبالً بشأن تغير المناخ بموجب اتفاقية األمم المتحدة امن أي اتفاق

، بلـورت  إلطارية المتعلّقة بتغيـر المنـاخ  األمم المتحدة ا ية  اتفاقإضافة إلى اقتراحات الحكومات ضمن إطار         ٧-٥
 الدفيئة من الطيران الدولي ضمن إطار اتفـاق         ات تناول انبعاثات غاز   أفكاراً خاصة بها بشأن كيفية    الطيران  بعض شركات   
متحـدة اإلطاريـة   وعلى سبيل المثال، وأثناء نشاط أجري على هامش المحادثات الخاصة باتفاقية األمـم ال             . عالمي مستقبالً 

اتفـاق  "، اقترحت مجموعـة  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إلى / آذار٢٩المعقودة في بون، ألمانيا، من  المتعلّقة بتغير المناخ    
آليات السوق اسـتناداً إلـى   القائمة على  بشأن التدابير  إطار عمل عالمي للقطاع١)Aviation Global Deal(" الطيران العالمي

والعناصر الرئيسية إلطار العمـل  . ، مع حق الوصول الكامل إلى أسواق الكربون العالمية      ار باالنبعاثات مخطط مفتوح لالتج  
 :المقترح هي

•        تحديـد  سيجري  لكن  .  في مجال تخصيص انبعاثات الطيران الدولي      مسؤوليةال تقع على عاتق الدول أي
خاصـة باتفاقيـة األمـم المتحـدة     من خالل المفاوضات ال    انبعاثات عالمية لقطاع الطيران الدولي       حصة

وبالتالي سـيجري   (التفاق كوبنهاغن   األشمل  مع األهداف   المواءمة  ، عبر   إلطارية المتعلّقة بتغير المناخ   ا
 ؛)منفصالً، وله حصته الخاصة من االنبعاثات" بلدا "بصفتهالدولي التعامل مع قطاع الطيران 

يجري تحديدها أيضاً من خـالل المفاوضـات        التي س (سيجري تخصيص نسبة من هذه الحصة العالمية         •
، علـى   الطيران من دون رسوم    لشركات   ،)إلطارية المتعلّقة بتغير المناخ   الخاصة باتفاقية األمم المتحدة ا    

 وسيستند عدد الحصص إلى محتوى الوقود من الكربون،    .بيعها بالمزاد أن يجري توزيع الباقي من خالل       
 ؛بيولوجيال إليجاد حوافز الستخدام الوقود

الـسلطة العالميـة   " وستدعى ستقوم هيئة، قائمة أو جديدة، تابعة لألمم المتحدة بإدارة هذا النظام القطاعي        •
، بيعهـا بـالمزاد     من خالل  أخرىوعلى حصصها المجانية    الطيران  وستحصل جميع شركات    ". للكربون

التطبيـق  /ة التنميـة النظيفـة    آلي، ومن مصادر أخرى، مثل      "السلطة العالمية للكربون  "بشكل إفرادي من    
، تسليم حصصها لسلطة الكربون العالمية    بوستقوم  .  وربما بواسطة أرصدة تفادي إزالة الغابات      ،المشترك
، وستقوم بإنفاقها على مشاريع محـددة   بالمزاددات الناتجة عن بيع الحصص    لسلطة بإدارة اإليرا  وستقوم ا 

  .نبعاثاتااللتخفيض بدقّة، وشفافة، ويمكن التأكد منها، 
إلى أن يكون إطار العمل القطاعي العالمي، بسيطاً، ويمكن تطبيقـه           " اتفاق الطيران العالمي  "وتدعو مجموعة     ٨-٥

ما بين شـركات الطيـران،   في المعاملة سمح بإيجاد مساواة النهج ي ا وهذ.، ويمكن تطبيقه وإدارته بشكل مباشرعلى الجميع 
 تيح في الوقت نفسه التفريق ما بين البلدان المتطورة والنامية من خـالل      ي، و  المنافسة وبالتالي تفادي تسرب الكربون وتشويه    

 .البيع بالمزادن ع الناتجة االستخدام المختلف لإليرادات

                                                        
الخطـوط الجويـة الهولنديـة،     /الخطوط الجوية الفرنسية   (ألصحاب المصلحة في قطاع الطيران     تحالفا "اتفاق الطيران العالمي  "مجموعة  ل  تمثّ   ١

، الخطوط الجوية البريطانية، شركة كاثاي باسيفيك للخطوط الجوية، الخطوط الجوية القطرية، وشركة فيرجين أتالنتيك للخطوط                )BAA( شركة
   .، وهي منظمة بيئية غير حكومية)Climate Group(" مجموعة المناخ"تحظى بدعم ، و)الجوية،
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 االجتماع رفيع المستوىالمعروض على اإلجراء   -٦

 : القيام بما يلياالجتماع رفيع المستوىيرجى من   ١-٦

 من الطيران الدولي عبر استخدام مجموعة كبيرة من      الدفيئة اتالجة انبعاثات غاز  معأهمية  إعادة تأكيد     )أ
 من أجل ضمان فعالية تكلفة اإلجـراءات التـي          آليات السوق قائمة على   األدوات، من ضمنها تدابير     

 سيتخذها القطاع؛

آليات الـسوق  قائمة على  أدوات ىالوصول بشكل كامل إلالدولي قطاع الطيران أنه البد ل التشديد على     )ب
 ستشكّل جزءاً من أي اتفاق عالمي جديد بشأن تغير المناخ؛

إلقرار بأن استخدام بعض التدابير القائمة على آليات السوق في قطاع الطيران الدولي من شـأنه أن                  ا  )ج
  ؛ها ألنشطة التخفيف والتكيفيولد الموارد المالية التي يمكن استخدام

آليات السوق في مجال الطيـران      القائمة على   دابير  عملية لوضع إطار عمل للت    وصية االيكاو بإنشاء    ت  )د
 مـؤتمر األطـراف    ونتائجل إليها االجتماع رفيع المستوى   وصتالتي  االستنتاجات  ع مراعاة   م،  الدولي

  .٢٠١٠ للجمعية العمومية التي ستعقد في العام ٣٧، لعرضها على نظر الدورة الخامس عشر

  ـ انتهـىـ


