
 

 منظمة الطيران المدني الدولي

 ورقة عمل

 
A39-WP/52 
EX/29 
1/09/16 

 

 الدورة التاسعة والثالثون -الجمعية العمومية
 اللجنة التنفيذية

 السياسة  -الطيران الدولي وتغير المناخ  -من جدول األعمال: حماية البيئة ٢٢البند 
 ودعم التنفيذ والتوحيد القياسي

 د بسياسات اإليكاو وممارساتها السارية بيان الموحّ ال
 الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق -في مجال حماية البيئة

 مة من مجلس اإليكاو)(ورقة مقدّ 

0Bالتنفيذي الموجز 

القائمة على آليات المتعلق بخطة عالمية للتدابير و م للجمعية العمومية العتماده القرار المقدّ  ن هذه الورقة مقترح نّص تتضمّ 
الخطة العالمية للتدابير القائمة على  - د بسياسات اإليكاو وممارساتها السارية في مجال حماية البيئةالبيان الموحّ " – السوق

د البيان الموحّ ، ١٨-٣٨محل األحكام المتعلقة بهذه الخطة كما جاءت في قرار الجمعية العمومية  ، الذي سيحلّ "آليات السوق
 تغير المناخ. -اإليكاو وممارساتها السارية في مجال حماية البيئة بسياسات

المنظمة منذ الدورة الثامنة والثالثين للجمعية  اي أنجزتهتل الاعموقد ُأعد مشروع نص قرار الجمعية العمومية على ضوء األ
ل كل فقرة من العمومية في إطار سعيها إلى إعداد خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وألغراض مرجعية، ُتذيّ 

 فقرات نص القرار المقترح بنص توضيحي.

 القيام بما يلي: مدعوة إلى :  الجمعية العمومية اتاإلجراء

عتراف باألنشطة التي تضطلع بها المنظمة استجابة للطلب الموجه من الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها الثامنة اال أ)
في وارد كما هو  ،خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدوليبإعداد والثالثين فيما يتعلق 

 (أ)؛المرفق 

الخطة العالمية  -د بسياسات اإليكاو وممارساتها السارية في مجال حماية البيئةالبيان الموحّ اعتماد مشروع القرار بشأن ب) 
 .(ب) المرفقفي للتدابير القائمة على آليات السوق، كما يرد 

األهداف 
 :االستراتيجية

 .حماية البيئة - ترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي (ه)

البرنامج موارد في ميزانية البتوفر  لجمعية العمومية هذه رهناً اذ األنشطة المشار إليها في ورقة عمل نفّ ستُ  اآلثار المالية
 .و/أو من تبرعات خارج الميزانية ٢٠١٩-٢٠١٧العادي لألعوام 

 )٤/١٠/٢٠١٣ في( القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية - Doc 10022 الوثيقة المراجع
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 المقدمة -١

 ١٨-٣٨، عبر قرارها رقم ٢٠١٣عام في الجمعية العمومية لاليكاو في دورتها الثامنة والثالثين قررت  ١-١
، وطلبت من المجلس، عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدوليخطة  إعداد)، ١٩و ١٨ن ا(الفقرت

  القيام بما يلي: بدعم من الدول األعضاء،
 وأساليب العمل التي تنطوي عليها مختلفالعمل على الجوانب الفنية واآلثار البيئية واالقتصادية  كمالاست أ)

وٕامكانية تطبيقها  اهاجدو  ، بما في ذلكعالمية للتدابير القائمة على آليات السوقالخطة ال فيلخيارات الممكنة ا
واالقتراح المقدم من القائمين ، مع األخذ بعين االعتبار الحاجة إلى تطوير الطيران الدولي، العمليةمن الناحية 

، ودون المساس ما يكون مالئماً التطورات الدولية األخرى، حسبوغير ذلك من  صناعة الطيران على
 ؛اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ سياقفي الجارية المفاوضات ب

خبراء من الن و مسؤوليالبمشاركة  لطيران الدوليلعالمية الخطة الحول عمل  حلقاتو حلقات دراسية يم تنظ ب)
 ؛المعنيةالمنظمات  ا منالدول األعضاء وكذ

خطة الالدول األعضاء، وتقديم توصية بشأن تلك التي تواجهها والمشاكل الرئيسية، بما في ذلك  تحديد المسائل ج)
، باإلضافة إلى تقديم توصية على نحو مالئم ة هذه المسائل والمشاكلعالجم من شأنها التيعالمية ال

لكل دولة االعتبار الظروف الخاصة إيجاد وسيلة تأخذ في عناصر التصميم الرئيسية، بما في ذلك بخصوص 
آليات تنفيذ هذه الخطة اعتبارا من عام كذا أدناه، و  ٢٤إلى  ٢٠ات من في الفقر  على النحو المَبّين هاوقدرات

والتحسينات التشغيلية وأنواع  التكنولوجيات ، من بين ما تشمل،التدابير التي تشملمجموعة كجزء من  ٢٠٢٠
 ؛اليكاوالتي تطمح إليها االوقود البديلة المستدامة لتحقيق األهداف العالمية 

ج) أعاله، (ب) وو(أ) (في الفقرات الفرعية  بها والواردة المطلوب االضطالع األعمال تقديم تقرير عن نتائج د)
 خذ قرار بشأنها من طرف الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين.أل

 إعـدادمنذ انعقاد الدورة الثامنة والثالثون للجمعية العموميـة، بـذلت المنظمـة جهـودًا مكثفـة لتقيـيم مختلـف سـبل و ٢-١
التــابع للمجلــس ) EAG(لبيئــة شــؤون االفريــق االستشــاري ل تشــكيلعالميــة للتــدابير القائمــة علــى آليــات الســوق، بمــا فــي ذلــك خطــة 

مــن الحصــول علــى الــدعم الفنــي ، مــع ٢٠١٦شــهر ينــاير  حتــى ٢٠١٤اجتماعــًا خــالل الفتــرة مــن شــهر مــارس  ١٥والــذي عقــد 
 . لعامة ا لجنة حماية البيئة في مجال الطيران واألمانةطرف 

جولتين من الحوارات  ٢٠١٦أبريل  - ومارس ٢٠١٥إلى ذلك، عقدت األمانة العامة خالل أبريل  باإلضافة ٣-١
بهدف بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق شاركت فيها جميع أقاليم اإليكاو،  الطيرانالعالمية في مجال 

 بعمل اإليكاو في هذا المجال وأخذ مالحظاتها فيما يتعلق بإعداد الخطة.إطالع جميع الدول على المعلومات المتعلقة 

وقد نظر االجتماع الخامس عشر للفريق االستشاري لشؤون البيئة في نص مشروع قرار الجمعية العمومية  ٤-١
عنها تم اإلعراب ي خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، الذي روعي في إعداده التقدم المحرز واآلراء التالبشأن 

إعداد لمسألة د المجلس توصية الفريق االستشاري بإنشاء فريق رفيع المستوى خالل مداوالت الفريق االستشاري السابقة. وأيّ 
 تقدمالتحقيق  من أجل) ٢٠١٦عالمية ، وعقد هذا الفريق الرفيع المستوى منذ إنشائه اجتماعين (في فبراير وأبريل الخطة ال

 صيغة نص مشروع قرار الجمعية العمومية وتوضيحه.تحسين باتجاه 

للتدابير القائمة على آليات السوق عالمية خطة إعداد ، انعقد االجتماع الرفيع المستوى بشأن ٢٠١٦وفي مايو  ٥-١
من أجل مناقشة مشروع نص قرار الجمعية العمومية وتقديم توصيات تعرض على المجلس إلنجاز الصيغة النهائية من مشروع 

 وتقديمها إلى الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين. النص
، انعقد اجتماع أصدقاء الرئيس للنظر في نتائج المشاورات الثنائية والمتعددة األطراف ٢٠١٦و في أغسطس  ٦-١

 نظرلل المجلسلعرضه على التي أجرتها الدول والمتصلة بمشروع نص قرار الجمعية العمومية، وذلك بهدف وضع نص توافقي 
 .فيه



A39-WP/52 - 3 -  
EX/29 
 

إعداد الخطة العالمية  عنالمزيد من المعلومات المفصلة عن العمل الذي أنجزته المنظمة  (أ) المرفقفي رد تو  ٧-١
 .منذ الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية

 المسائل الرئيسية -٢

يقوم نهج تنفيذي تدريجي لخطة عالمية للتدابير القائمة على السوق على أساس المشاركة الطوعية من جانب  ١-٢
)، ثم مرحلة ٢٠٢٦نهاية حتى  ٢٠٢٤) ومرحلة أولى (اعتبارا من ٢٠٢٣ حتى نهاية ٢٠٢١الدول في مرحلة تجريبية (من 

 .المعفيةدول األخرى فيما عدا الدول ) تشارك فيها جميع ال٢٠٣٥ نهاية حتى ٢٠٢٧ثانية (اعتبارا من 

) خيارات للدول التي تشارك في المرحلة ١وعند الشروع في تنفيذ هذا النهج تم النظر في المسائل التالية:  ٢-٢
) النهج النشط لتوزيع شروط ٤) استعراض التنفيذ التدريجي، و٣) إطار اإلعفاءات من المرحلة الثانية، و٢التجريبية، و
 الحتساب شروط التعويض. نبعاثات المرجعيةاال) ٥التعويض، و

 الخيارات المتاحة للدول المشاركة في المرحلة التجريبية

أعربت بعض الدول عن رأي مفاده أنه ينبغي احتساب شروط التعويض أثناء المرحلة التجريبية (اعتبارا من  ٣-٢
لقد و لوطني بواسطة كل دولة مشاركة. ) على أساس المساهمات المحددة على الصعيد ا٢٠٢٣حتى نهاية عام  ٢٠٢١عام 

لمرحلة التجريبية، اختيار أساس احتساب شروط تعويض ل بالنسبةحدث تقارب في اآلراء مفاده أنه يمكن لكل دول مشاركة، 
) أو ٢٠٢٣و ٢٠٢٢و ٢٠٢٠، أال وهما: إما انبعاثات المشغل الجوي في سنة معينة (مثال عام خيارينمشغليها الجويين من 

 .٢٠٢٠التي تشير إلى سنة سابقة واحدة هي عام  الجوي ت المشغلانبعاثا

إلى ذلك ال يجب وضع قائمة بالدول المتطوعة مرفقة بقرار الجمعية ذاته، وستنشر األمانة العامة  وباإلضافة ٤-٢
تتمكن الدول  للمشاركة في المرحلة التجريبية والمرحلة األولى. وينبغي أن تطوعتمعلومات حديثة عمومية بشأن الدول التي 

عية من الخطة، حسبما يرد في الفقرتين اطو  االنسحاب) من االنضماماألخرى التي تبلغ عن المشاركة الطوعية في الخطة (
 ه). ٧ج) و ٧الفرعيتين 

 نطاق اإلعفاءات من المرحلة الثانية

مشروع قرار الجمعية من نص  ٧الوارد في الفقرة للخطة وفيما يتعلق بنطاق اإلعفاءات من المرحلة الثانية  ٥-٢
النامية  ةالعمومية، فقد حدث توافق في اآلراء بشأن اإلعفاءات المطبقة على البلدان األقل نموا وعلى الدول الجزرية الصغير 

والبلدان النامية غير الساحلية. ولقد حدث توافق في اآلراء أيضا بشأن اإلعفاءات الخاصة بدول إضافية على أساس الحصة 
األطنان  إجماليفي المائة من  ٠,٥أقل من ب ٢٠١٨األطنان الكيلومترية اإليرادية في عام بنشطة الطيران الدولي الفردية من أ

علما بأنه قد تم تشجيع  ُأحيطفي المائة من األطنان الكيلومترية اإليرادية. و  ٩٠الكيلومترية اإليرادية أو حصة متراكمة قدرها 
 في الخطة. الدول المعفاة على المشاركة الطوعية

 استعراض مرحلة التنفيذ

قد تم التركيز على أهمية االستعراض الدوري لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران لو  ٦-٢
ا إذا كان من عمّ  مستنيرةتيح للمجلس اتخاذ قرارات يس مما، ٢٠٢٢كل ثالث سنوات اعتبارا من عام  )CORSIA(الدولي 

الضروري إدخال تعديالت على المراحل المقبلة من الخطة. وتم التشديد أيضا على أهمية توضيح عناصر تصميم الخطة 
 كحزمة واحدة. ٢٠٣٥عام حتى نهاية  ٢٠٢١عام اعتبارا من 

 النهج الفعال لتوزيع شروط التعويض

من مشروع نص قرار الجمعية  ٩(الفقرة لقد تم النظر في مفهوم النهج الفعال لتوزيع شروط التعويض  ٧-٢
في المائة) مع االنتقال بصورة تدريجية إلى  صفرفي المائة (ومعدل فردي قدره  ١٠٠العمومية)، ابتداء من معدل قطاعي قدره 

 نسب مئوية أعلى للمعدل الفردي، ابتداء من دورة االمتثال الثانية للمرحلة الثانية، على النحو التالي:
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بالنسبة المرحلة التجريبية والمرحلة األولى فضال عن دورة االمتثال األولى من المرحلة تطبق يس   )أ 
في المائة (ومعدل فردي بنسبة  ١٠٠معدل قطاعي بنسبة )، ٢٠٢٩ نهاية حتى ٢٠٢١الثانية (اعتبارا من 

 في المائة)؛ صفر

من دورة االمتثال الثانية من المرحلة الثانية، ما ال  ٢٠٣٢حتى  ٢٠٣٠ستتطبق اعتبارا من عام  )ب 
في المائة من المعدل الفردي من عام  ٧٠، وما ال يقل عن الفرديمعدل الفي المائة من  ٢٠يقل عن 

 .٢٠٣٥إلى عام  ٢٠٣٣

النسب المؤدية للمعدالت القطاعية  وترى بعض الدول أنه يتعين المضي في النظر في اآلثار المترتبة عن ٨-٢
 والفردية في دورات االمتثال الالحقة من المرحلة الثانية.

 الحتساب شروط التعويض المرجعيةنبعاثات اال 

للمشغلين الجويين الحتساب الزيادة السنوية لالنبعاثات، ومن ثم احتساب  المرجعيةنبعاثات الوفيما يتعلق با ٩-٢
، حدث توافق في اآلراء بشأن استخدام متوسط االنبعاثات )شروع نص قرار الجمعية العموميةمن م ٩شروط التعويض (الفقرة 

الوقت "، مع مراعاة ٢٠٢٠وعام  ٢٠١٩خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي "بين عام تستعمله  ذيال
 تنفيذ سمات الرصد واالبالغ والتحقق.الالزم إلعداد و 

 مسائل أخرى

الدول التي من المتوقع أن تتقلد دور الريادة  ماهية ت الدول اآلراء بشأن ما إذا كان يلزم تحديدوتبادل ١٠-٢
 :٧الجديد في إطار الفقرة  نص قرار الجمعية العموميةل اثنين بالمشاركة الطوعية في الخطة. وقد تم النظر في اقتراحين

على تقلد دور الريادة،  المتقدمةبعض الدول أن نص قرار الجمعية العمومية ينبغي أن يشجع الدول ترى  )أ 
 على النحو التالي:

 المتقدمة ستتقلدعلى المشاركة طواعية في الخطة، واالعتراف بأن الدول  حثا شديدا"حث جميع الدول 
 هذا الشأن:"في  دور الريادة

جميع الدول، على أساس أن إلى اركة الطوعية يجب أن يوجه لمشلوترى دول أخرى أن هذا الطلب  )ب 
بعض الدول النامية قد سبق أن أبلغت عن نيتها في المشاركة الطوعية في المرحلة التجريبية، ومن ثم 

 على النحو التالي: ،فقد أخذت دور الريادة بنفسها

على المشاركة الطوعية في المرحلة التجريبية والمرحلة األولى من الخطة،  حثا شديدا"حث جميع الدول 
 مع االعتراف بأن الدول المتقدمة وبعض الدول النامية تتقلد دور الريادة."

 وسيتعين المضي في إجراء مشاورات من أجل التمكن من التوصل إلى نص توافقي بشأن هذه المسألة. ١١-٢

مجاالت الرصد واإلبالغ والتحقق، ومعايير وحدة االنبعاثات والسجالت في  العملوتم اإلقرار أيضا بأن  ١٢-٢
ينبغي للنص الحالي أن ال فنية في هذا الشأن. ولذا،  اً لجنة حماية البيئة مواد سُتعدو الجمعية العمومية،  انتهاء سيتواصل بعد

لمعلومات بشأن المزيد من التقدم المحرز يتضمن تفاصيل ملزمة غير ضرورية. وفي هذا الشأن، تم التشديد على أهمية تبادل ا
المناسبة لجميع الدول. وتم التشديد كذلك على أهمية الربط بين أعمال التنفيذ فيما يتعلق باألعمال الفنية وتوفير بناء قدرات 

لم يتم  بانهاإلقرار فيه اإليكاو واألعمال المنفذة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، في الوقت الذي يتم 
بعد إنفاذ اتفاق باريس. وتم النظر في الفقرة التالية من أجل إدراجها في مشروع نص قرار الجمعية العمومية، غير أنه ظهرت 

وسيتعين المضي في إجراء ومشاورات من أجل التوصل إلى نص ما يتعلق بمدى بيان هذا الربط في النص، فيآراء مختلفة 
 :بشأن هذه المسألةتوافقي محتمل 
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تقرر أن وحدات االنبعاثات الناجمة عن آليات منشأة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  –مكررا  ١٧"
في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران، شريطة  يجوز استعمالهاالمناخ واتفاق باريس تغير 

اإلطار الزمني (الوحدات و  أهليتها فني من لجنة حماية البيئة، بشأنالهام ساالاتساقها مع قرارات المجلس، إلى جانب 
 المؤهلة بشأن االنبعاثات).

من مشروع نص قرار الجمعية العمومية بشأن تنفيذ خطة عالمية للتدابير القائمة على  ٤وفيما يتعلق بالفقرة  ١٣-٢
تدابير القائمة على السوق من أجل المضي في تقييمها، ترى بعض الدول عدم استبعاد خيارات أخرى للخطة العالمية لل ،السوق

 :واقتراح تعديالت معينة على مشروع النص

عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في شكل خطة التعويض عن الكربون وخفضه طة خوتقييم تقّرر تنفيذ  -٤" 
للتصّدي ألي زيادة سنوية في إجمالي انبعاثات ثاني  كأحد الخيارات الممكنة )CORSIA(في مجال الطيران الدولي 

أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران المدني الدولي (أي رحالت الطيران المدني التي تغادر من أحد البلدان وتصل 
{تتمثل التدابير ، مع مراعاة الظروف الخاصة وقدرات كل منها؛ ٢٠٢٠إلى بلد آخر) بما يتجاوز مستويات عام 

 ية القائمة على آليات السوق في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي}العالم

تم النظر في عدد من الخيارات المختلفة للخطة  وثمة آراء مختلفة بشأن التعديالت المقترحة أعاله، حيث أنه ١٤-٢
ض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران تعويال ةالعالمية لتدابير القائمة على السوق وتقييمها قبل اتخاذ قرار بشأن خط

ومن ثم فقد قرر المجلس اإلبقاء  الدولي، وأنه سيتم المضي في عملية التقييم كجزء من عملية استعراضها بعد تنفيذ الخطة.
وسيتعين المضي في إجراء مشاورات  ،من مشروع نص قرار الجمعية العمومية بصيغتها الواردة في المرفق (ب) ٤على الفقرة 

 ن أجل التوصل إلى نص توافقي محتمل بشأن هذا المسألة.م

 الخالصة -٣

، وذلك بالتعاون مع قطاع الطيران وغيره من الجهات درا كبيرا من العملقولقد بذلت اإليكاو ودولها األعضاء  ١-٣
قائمة على السوق المعنية، لتلبية الطلب الذي قدمته الجمعية العمومية في دورتها الثامنة والثالثين لوضع خطة عالمية للتدابير ال

الجمعية لكي تنظر فيه ورقة العمل هذه مشروع نص قرار الجمعية العمومية من (ب) يرد بالمرفق و من أجل الطيران الدولي. 
(توزيع شروط  ٩(التنفيذ التدريجي) والفقرة  ٧وضمن جملة أمور، تواصل الفقرة العمومية خالل دورتها التاسعة والثالثين. 

أهم العناصر الحاسمة التي يرجى من الجمعية العمومية المضي في النظر فيها، إلى  كونهما من النصالتعويض) من مشروع 
أفضل نص يمكن أن يحصل على توافق اآلراء في الجمعية  أعاله، من أجل اعتماد ٢جانب مسائل أخرى واردة في الفقرة 

 .للتوصل لتطبيق الخطة تطبيقا تاما العمومية
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 (أ)المرفق 
 خطة عالمية  إعدادبشأن  أنشطة اإليكاو

 آليات السوقللتدابير القائمة على 
 الفريق االستشاري لشؤون البيئة -١
الفريق االستشاري لشؤون البيئة، الذي  أعقاب الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية، أنشأ مجلس اإليكاوفي  ١-١

عضوًا من أعضاء المجلس لإلشراف على جميع األعمال المتعلقة بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات  ١٧يتألف من 
 ١٥البيئة السوق، وذلك باالقتران مع ما تقدمه لجنة حماية البيئة واألمانة العامة من دعم فني. وعقد الفريق االستشاري لشؤون 

 .٢٠١٦إلى يناير  ٢٠١٤اجتماعًا في الفترة الممتدة من مارس 
وأحرز الفريق االستشاري لشؤون البيئة تقدمًا مبدئيًا مستخدمًا مقترحًا "تمهيديًا" ينطلق من اقتراح أساسي بشأن الخطة  ٢-١

عمليات التحليل فيما يتعلق بمزايا وعيوب عناصر العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق سعيًا إلى استثارة النقاش وتفعيل 
  التصميم مما يتيح إدخال تحسينات على المقترح التمهيدي.

وشملت المجموعة األولية من التحليالت الفنية للمقترح التمهيدي الذي دعا إليه الفريق االستشاري لشؤون البيئة  ٣-١
ربون المقبلة الناجمة عن الطيران الدولي واآلثار المترتبة على التكلفة والمجلس تقييم ما يلي: حجم انبعاثات ثاني أكسيد الك
؛ واآلثار المترتبة على تكاليف استخدام عمليات المزج بين عامل ٢٠٢٠اإلجمالية لتحقيق انعدام النمو الكربوني ابتداًء من عام 

ران الدولي، فيما يتعلق بتوزيع شروط نمو االنبعاثات الخاص بالمشغل الفردي ومتوسط عامل النمو الخاص بقطاع الطي
التعويض؛ وٕاجراء تعديالت لشروط التعويض، ومثال ذلك ما يتعلق بالجهات السريعة النمو، والجهات المبكرة االنتقال، والجهات 

حماية المستجدة؛ واإلعفاءات الفنية وٕاعفاءات الطرق للدول ومن الدول التي تسجل نسب منخفضة من االنبعاثات. وأتمت لجنة 
البيئة تحليالتها األولية وعرضت النتائج المتعلقة بذلك على االجتماع السابع للفريق االستشاري لشؤون البيئة في أكتوبر 

٢٠١٤. 

إجراء تحليالت إضافية جرى التركيز فيها على تقييم النهوج المختلفة فيما يتعلق بتوزيع  ٢٠١٤وُطلب في أواخر عام  ٤-١
 ا يلي:شروط التعويض، وشملت م

تنقيح التحليالت الفنية المعروضة على االجتماع السابع للفريق االستشاري لشؤون البيئة، بما في ذلك   )أ 
 استخدام مختلف عوامل النمو (الدينامية) عبر الزمن؛

إجراء تحليالت للنهج القائم على الطرق الجوية، بما في ذلك تحديد الطرق، واستخدام المعايير   )ب 
 لمقاييس المخصصة لتصنيف الطرق؛المختلفة، وكذلك ا

 إجراء تحليالت لنهج تراكمي قائم على االنبعاثات المسجلة عبر الزمن؛  )ج 

 مقارنة لمختلف النهوج فيما يتعلق بتوزيع شروط التعويض. إجراء  )د 

س عشر وأتمت لجنة حماية البيئة التحليالت اإلضافية وعرضت نتائج جميع التحليالت الفنية على االجتماع الخام  ٥-١
 .٢٠١٦للفريق االستشاري لشؤون البيئة في يناير 

وباإلضافة إلى ذلك، كثيرًا ما كان الفريق االستشاري لشؤون البيئة يحاط علمًا بما يستجد من أنشطة تضطلع بها لجنة   ٦-١
ى آليات السوق، وهي: حماية البيئة في إطار وضع توصيات بشأن عناصر التصميم الفنية للخطة العالمية للتدابير القائمة عل

 ٢٠١٦الرصد واإلبالغ والتحقق؛ ومعايير وحدة االنبعاثات؛ والسجالت. ووافق االجتماع العاشر للجنة حماية البيئة في فبراير 
على التوصيات، على النحو الذي ُقدمت في االجتماع، لُتستخدم على أساس العمل المقبل للجنة حماية البيئة، رهنًا بمزيد من 

ت التي يتخذها المجلس وتتخذها الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على القرارا
 آليات السوق.
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 المستوى ومشروع نص قرار الجمعية العمومية الفريق الرفيع ٢
في مشروع نص قرار  ٢٠١٦اير االجتماع الخامس عشر للفريق االستشاري لشؤون البيئة الذي ُعقد في يننظر   ١-٢

الجمعية العمومية بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، الذي ُأعّد مع مراعاة التقدم المحرز واآلراء التي 
 ُأعرب عنها خالل المداوالت السابقة التي أجراها الفريق االستشاري لشؤون البيئة.

يق االستشاري لشؤون البيئة بإنشاء فريق رفيع المستوى معني بالتدابير العالمية وأوصى االجتماع الخامس عشر للفر  ٢-٢
القائمة على آليات السوق لتيسير تقريب وجهات النظر سعيًا إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع نص قرار الجمعية العمومية 

ى نظر المجلس، ووافق المجلس على هذه التوصية. بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، لُتعرض الحقًا عل
دولة عضوًا في المجلس،  ١٨ويتألف هذا الفريق من ممثلين رفيعي المستوى عن قطاع الطيران و/أو النقل الجوي ينتمون إلى 

 مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

) الستعراض مشروع نص ١٥/٤/٢٠١٦إلى  ١٣فبراير، ومن  ٢٥إلى  ٢٤الفريق الرفيع المستوى لقاءين (من  وعقد  ٣-٢
قرار الجمعية العمومية وللتقدم في مجال تحسين وتوضيح عدد من األحكام الواردة في مشروع النص. واعترف الفريق بأن 

ثل العنصر األهم الذي ال تزال اآلراء متباينة بشأنه، والذي في نص مشروع قرار الجمعية العمومية ستظل تم ٩و ٨و ٧الفقرات 
من أجله يتم تشجيع جميع الدول على إجراء مشاورات ثنائية ومتعددة األطراف مع الدول األخرى من أجل مد الجسور بين 

 ). ٤ظر الفقرة (ان ٢٠١٦وجهات النظر وٕاعداد نص توفيقي محتمل يتم عرضه على االجتماع الرفيع المستوى في شهر مايو 

 الحوار العالمي في مجال الطيران ٣

طلب الجمعية العمومية المتمثل بتنظيم حلقات تدارس وحلقات عمل بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على لتلبية  ١-٣
وار العالمي )، عقدت األمانة العامة جولتين من الح١٨-٣٨ب) من القرار  ١٩آليات السوق ألغراض الطيران الدولي (الفقرة 

0Fفي مجال الطيران

، وهي تشمل جميع األقاليم التي تدخل في مجال ٢٠١٦أبريل -وشهري مارس ٢٠١٥خالل شهر أبريل  ١
الحوار فيما يلي: تبادل المعلومات بشأن التدابير العالمية القائمة على آليات السوق والدور  اعمل اإليكاو. وَتمثَّل الهدف من هذ

د الكربون الناجمة عن الطيران الدولي؛ مجموعة من التدابير المتخذة لمعالجة انبعاثات ثاني أكسي الذي تضطلع به في إطار
وٕاحاطة المشاركين بمعلومات دائمة التحديث بشأن عمل اإليكاو المتمثل في وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات 

مية ؛ وتوفير الفرص الالزمة لتلقي ردود األفعال الصادرة عن السوق؛ وٕاطالع المشاركين على مشروع نص قرار الجمعية العمو 
) والحقًا للدورة ٥الدول األعضاء والمنظمات المعنية؛ واالضطالع بدور تحضيري لالجتماع الرفيع المستوى (انظر الفقرة 

 التاسعة والثالثين للجمعية العمومية.

تسليط الضوء على االعتبارات الرئيسية  ٢٠١٦منظَّمة في عام وتم في إطار الحوارات العالمية في مجال الطيران ال  ٢-٣
لتصميم خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، وذلك على النحو الُمحدَّد خالل الحوارات العالمية في مجال الطيران 

المعاملة و  والجدوىالبيئية . وشملت هذه االعتبارات جوانب مثل البساطة اإلدارية والسالمة  ٢٠١٥التي تم تنظيمها عام 
عدم التمييز باعتبارها عناصر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفقرات محددة من مشروع نص قرار الجمعية العامة، وخاصة و المختلفة 

التعويض). وأشار معظم  شروط(توزيع  ٩(اإلعفاءات القائمة على الطرق الجوية) والفقرة  ٨) والفقرة التدريجي(التنفيذ  ٧الفقرة 
المشاركين إلى أن مشروع النص سيشكل أساسًا جيدًا للمضي قدمًا وٕان ظلت هناك حاجة لتوضيح النص وٕادخال المزيد من 

 التحسينات، خصوصًا بالنسبة للفقرات المحددة أعاله.

ك نسبة عالية من القواسم المشتركة كما ناقش المشاركون أيضا األدوار المنوطة بمختلف الجهات المعنية. وتجلَّت هنا  ٣-٣
الواردة في جميع الحوارات العالمية في مجال الطيران بالنسبة لألدوار المتعلقة بمختلف جوانب تنفيذ الخطة العالمية للتدابير 

اإليكاو  القائمة على آليات السوق، مثل نظام التأشيرة المقروءة آليا والسجالت. كما كان هناك إجماع حول الحاجة إلى قيام
بتوفير أنشطة بناء القدرات والتدريب، فضال عن الحاجة إلى وضع المعايير واإلرشادات واألدوات الكفيلة بتحقيق التنفيذ الكامل 

 للخطة.
                                                                 

 من خالل الرابطين اإللكترونيين:  ٢٠١٦و ٢٠١٥يمكن االطالع على كل المواد المتعلقة بالحوار العالمي في مجال الطيران لعامي  ١
http://www.icao.int/meetings/GLADs-2015/Pages/default.aspx    و 

 http://www.icao.int/Meetings/GLADs-2016/Pages/default.aspx     
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 االجتماع الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق ٤

1Fة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوقانعقد االجتماع الرفيع المستوى بشأن الخط ١-٤

بكندا  مونتريـالفي مدينة  ٢
لمناقشة مشروع نص قرار الجمعية العمومية بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على  ١٣/٥/٢٠١٦إلى  ١١خالل الفترة من 

 منظمة دولية. ١٧و عضودولة  ٦٥ممثًال عن  ٣١١آليات السوق وتقديم توصيات إلى المجلس. وحضر االجتماع 

وتولى االجتماع توضيح وتحسين عدد من األحكام الواردة في مشروع النص، معترفًا في الوقت نفسه بعدد من  ٢-٤
 التعويض).  شروط(توزيع  ٩) والفقرة التدريجي(التنفيذ  ٧االهتمامات والنهج البديلة الممكنة واألفكار، خصوصًا بالنسبة للفقرة 

من مشروع نص قرار الجمعية ستظالن تشكالن العنصر األكثر أهمية التي  ٩و ٧تماع بأن الفقرتين واعترف االج ٣-٤
بقيت وجهات النظر تتباين بشأنه، والتي تم تشجيع الدول األعضاء على مواصلة المشاورات الثنائية والمتعددة األطراف بشأنها 

 توحيد وجهات النظر وٕايجاد نص توفيقي ممكن. من أجل

 صدقاء الرئيسأل الفريق غير الرسمي اجتماع ٥

2Fصدقاء الرئيسأل الفريق غير الرسمي اجتماعانعقد  ١-٥

للنظر في  ٢٣/٨/٢٠١٦-٢٢بكندا خالل يومي  ريـالمونتفي  ٣
وعلى وجه الخصوص فيما  نتائج المشاورات الثنائية والمتعددة األطراف التي أجرتها الدول بشأن مشروع نص قرار الجمعية

 .للنظر فيه المجلسلعرضه على  يقفا، وذلك بهدف وضع نص تو من مشروع نص القرار ٩و ٧يتعلق بالفقرتين 

 التدريجيرض نهج جديد بشأن التنفيذ وبناء على المشاورات الثنائية والمتعددة األطراف التي ُاجريت قبل االجتماع، عُ  ٢-٥
حتى نهاية  ٢٠٢١وكذلك بالمشاركة الطوعية من جانب الدول في المرحلة التجريبية (من عام ا ترحيبا كبير ورحب االجتماع به 

) ٢٠٣٥وحتى نهاية  ٢٠٢٧)، ثم المرحلة الثانية (من عام ٢٠٢٦وحتى نهاية  ٢٠٢٤) والمرحلة األولى (من عام ٢٠٢٣عام 
 تشارك فيه جميع الدول األخرى باستثناء الدول المعفية.

) الخيارات المتاحة للدول ١وركز االجتماع على كيفية تنفيذ النهج، وركز مناقشاته على المسائل الخمس التالية:  ٣-٥
) النهج الفعال ٤، والتدريجي) استعراض التنفيذ ٣) نطاق اإلعفاءات من المرحلة الثانية، و٢المشاركة في المرحلة التجريبية، و

توصل إليها  التي نتائجالالمجلس ب ُابلغالحتساب شروط التعويض. ولقد  المرجعية نبعاثاتاال) ٥لتوزيع شروط التوزيع، و
إقرار مشروع نص قرار الجمعية العمومية، من أجل رفعه إلى الجمعية العمومية في دورتها  ها عنداالجتماع، لكي ينظر في

 التاسعة والثالثين. 

 
-------

                                                                 
: التالي رونيمن خالل الرابط اإللكتباالجتماع الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية القائمة على آليات السوق يمكن االطالع على كل المواد المتعلقة  ٢

MBM/Pages/default.aspx-http://www.icao.int/Meetings/HLM 
 على الرابط اإللكتروني التالي:باجتماع الفريق غير الرسمي ألصدقاء الرئيس يمكن االطالع على جميع المواد المتعلقة  ٣

http://www.icao.int/Meetings/GMBMFP/Pages/default.aspx 

http://www.icao.int/Meetings/HLM-MBM/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/HLM-MBM/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/GMBMFP/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/GMBMFP/Pages/default.aspx
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 (ب) المرفق
 

 -د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة موحّ البيان ال ..: -٣٩ الجمعية العمومية قرار
 لتدابير القائمة على آليات السوقلخطة العالمية ال

قد نصَّ على وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  ١٨-٣٨قرار الجمعية العمومية  كان لما
 ١٨من الفقرة  { نص قائم مستمدّ ألغراض الطيران الدولي، لكي تعتمد الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية قرارًا بشأنها؛ 

 }١٨-٣٨من قرار الجمعية العمومية 
الدول األعضاء، أن يختتم األعمال  من قد طلب إلى المجلس، بدعمٍ  ١٨-٣٨بأن قرار الجمعية العمومية  وتذكيراً 

دابير القائمة على الخيارات الممكنة للخطة العالمية للت في المتبعة واألساليبالمتعلقة بالجوانب الفنية واآلثار البيئية واالقتصادية 
العملي، ومع مراعاة الحاجة إلى تطوير الطيران الدولي  هاوطابع تطبيقها إمكانيةآليات السوق، بما في ذلك آثارها على 

خالل بالمفاوضات الجارية في إطار اإل، ومن دون الحالةمقترح المقدم من قطاع الطيران وسائر المستجدات الدولية، حسب الو 
-٣٨(أ) من قرار الجمعية العمومية  ١٩{ نص قائم مستمد من الفقرة ر المناخ؛ متحدة اإلطارية بشأن تغيّ اتفاقية األمم ال

١٨{ 
الدول األعضاء، تحديد القضايا  من قد طلب إلى المجلس، بدعمٍ  ١٨-٣٨بأن قرار الجمعية العمومية  أيضاً  وتذكيراً 

، ووضع توصية بشأن خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات والمشاكل الرئيسية، بما في ذلك ما يتعلق بالدول األعضاء
السوق تعالجها بشكل مالئم وتتناول عناصر التصميم الرئيسية، ومنها وسيلة لمراعاة الظروف والقدرات الخاصة، وآليات تنفيذ 

نات التشغيلية وأنواع الوقود كجزء من مجموعة من التدابير تتضمن أيضًا التكنولوجيات والتحسي ٢٠٢٠الخطة اعتبارًا من سنة 
ج) من قرار الجمعية  ١٩{ نص قائم مستمد من الفقرة البديل المستدامة لتحقيق األهداف الطموحة العالمية لإليكاو؛ 

 }١٨-٣٨العمومية 
 من الكبير وبالقدر الدولي، الطيران عن الناجمة االنبعاثات مسألة لتناول المالئم المنتدى هي اإليكاو بأن وتسليماً 

الفريق االستشاري لشؤون البيئة ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران المنبثَقين عنه، والرامي و  المجلس به اضطلع الذي العمل،
إلى وضع توصية للخطة العالمية بشأن التدابير القائمة على آليات السوق وعناصر التصميم وآليات التنفيذ التابعة للخطة، بما 

بها تم االضطالع  التي{نص جديد يرمي إلى إظهار األعمال هات المختلفة فيما يتعلق بتوزيع االلتزامات؛ في ذلك تحليل االتجا
 منذ الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية}

قد طلب إلى المجلس، بدعم الدول األعضاء، تنظيم حلقات تدارس  ١٨-٣٨بأن قرار الجمعية العمومية  كذلك وتذكيراً 
للتدابير القائمة على آليات السوق ألغراض الطيران الدولي بمشاركة مسؤولين وخبراء من  العالمية الخطة بشأنوحلقات عمل 

 }١٨-٣٨(ب) من قرار الجمعية العمومية  ١٩مد من الفقرة { نص قائم مستالدول األعضاء إلى جانب المنظمات المعنية؛ 
فيما  ٢٠١٦و ٢٠١٥بعقد جولتين من حلقات التدارس في إطار الحوارات العالمية في مجال الطيران في عاَمي  وٕاقراراً 

منذ الدورة الثامنة والثالثين للجمعية  ابه التي تم االضطالع لاعم{نص جديد يرمي إلى إظهار األيتعلق بجميع المناطق؛ 
 العمومية}

دة للتعويض عن الكربون، في مقابل شتات من التدابير إلى أن قطاع الطيران يدعم وجود خطة عالمية موحّ  وٕاشارة
وعة التدابير ق فعالية التكاليف ويكّمل مجمالتابعة للدول واألقاليم والقائمة على آليات السوق، باعتبار ذلك بمثابة إجراء يحقّ 

{ نص قائم مستمد من ديباجة قرار الجمعية الشاملة، بما فيما التدابير المتعلقة بالتكنولوجيا والعمليات والبنى التحتية؛ 
 }١٨-٣٨العمومية 

انبعاثات ثاني  احتساببأنه ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تطبَّق على نحو مزدوج وال ينبغي  وٕاقراراً 
{استنادًا إلى نص الفقرة (و) من الملحق بقرار الجمعية العمومية أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛ 

١٨-٣٨{ 
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 لتدابيرل العالمية الخطة بشأن والثالثين الثامنة دورتها في العمومية الجمعية اتخذته الذي القرار أن على وتشديداً 
لى آليات السوق ألغراض الطيران الدولي يعكس دعم الدول األعضاء القوي إليجاد حل على الصعيد العالمي فيما القائمة ع

{ يعكس يتعلق بقطاع الطيران الدولي، في مقابل خليط محتمل من التدابير القائمة على آليات السوق الخاصة بالدول واألقاليم؛ 
 التدابير القائمة على آليات السوق}خلفية مسألة وضع حل شامل مقارنة بخليط من 

أجل تمويل شؤون  منالناجم عن استخدام الطيران المدني الدولي كمصدر محتمل لتعبئة اإليرادات  للشاغل وتأكيداً 
قطاع الطيران الدولي لأن تكفل التدابير القائمة على آليات السوق المعاملة العادلة  لوجوبالقطاعات األخرى، و  فيالمناخ 
 والمبدأ التوجيهي (ح)} ١٨-٣٨من قرار الجمعية العمومية  ٣٠{استنادًا إلى نص الفقرة  القطاعات األخرى؛ب مقارنةً 

بمبدئه الخاص بالمسؤوليات  وتسليماً  باريس وباتفاقاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ب وتذكيراً 
 اتفاق إلى يشير بحيثتحديث النص  تم{؛ الوطنية الظروف باختالف تختلف التيالمشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل دولة، 

 }باريس
أيضًا بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي المنصوص عليها في اتفاقية  وتسليماً 

 }١٨-٣٨{ نص قائم مستمد من ديباجة قرار الجمعية العمومية شيكاغو؛ 
بأن العمل المتعلق  وٕاقراراً اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  نطاقباعتماد اتفاق باريس في  اً بيترحو 

سيسهم في تحقيق األهداف المحددة في  االقائمة على آليات السوق ألغراض الطيران الدولي وتنفيذه لتدابيرل العالمية بالخطة
 اتفاق باريس}ب{االعتراف اتفاق باريس؛ 
، كآلية التنمية النظيفة آلياتعلى  اننصّ ت باريس اتفاقو بشأن تغير المناخ  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية تكان ولما

 التنمية لدعم الدفيئة غازات انبعاثات تخفيض في لمساهمةا من أجلإطار اتفاق باريس  فيآلية سوق جديدة  وضععلى و  ،مثالً 
 {نص جديد يرمي إلى إظهار اتفاق باريس}الدول النامية على وجه الخصوص؛  منه تستفيد الذي األمر المستدامة،

منهجيات آلية التنمية  إعداداإليكاو بشأن و بالتعاون بين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  وترحيباً 
 {نص جديد بشأن منهجيات آلية التنمية النظيفة}ة ألغراض الطيران؛ فالنظي

 :العمومية الجمعية فإن
 د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية بيان موحّ ..: -٣٩قرارال معر أن هذا القرار يحل، تقرّ  - ١

د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في بيان موحّ ..: -٣٩قرار الو  أحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي -البيئة 
د بسياسات القرارات معًا البيان الموحّ  هذهل وتشكّ  ١٨-٣٨و ١٧-٣٨ ينقرار ال، محل تغير المناخ -مجال حماية البيئة 

 ؛وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة
 الكربون أكسيد ثاني انبعاثات لمعالجة المتاحة التدابير بسلة الخاصة العناصر جميع بشأن المحرز بالتقّدم وتسّلم - اً مكرر  ١

والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة والخطة  الطيران تكنولوجيات ذلك في بما الدولي، الطيران عن الناجمة
العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، وأي تدابير أخرى، وتؤكد إعطاء األفضلية إلى استخدام تكنولوجيات الطائرات 

تفضيل و {سلة من التدابير الوقود البديل المستدامة التي توفر فوائد بيئية في قطاع الطيران؛  والتحسينات التشغيلية وأنواع
 التدابير غير القائمة على آليات السوق}

أيضًا بأنه، على الرغم من هذا التقدم المحرز، فإن الفوائد البيئية الناجمة عن تكنولوجيات الطائرات والتحسينات  وتسّلم - ٢
حركة  نمو لمواكبةالتشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة قد ال تحقق ما يكفي من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

تحقيق الهدف الطموح العالمي المتمثل في اإلبقاء على الصافي العالمي النبعاثات لسب النقل الجوي الدولي في الوقت المنا
ر إنجاز هدف {االعتراف بتعذّ على المستوى نفسه؛  ٢٠٢٠ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي اعتبارًا من عام 

 لسوق}من خالل التدابير غير القائمة على آليات ا ٢٠٢٠الحياد الكربوني لعام 
التدابير األوسع  لحزمة استكماالً على الدور الذي تضطلع به الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  وتشدد - ٣

{الدور الطيران الدولي؛  على مناسبةتحقيق الهدف الطموح العالمي، من دون فرض أعباء اقتصادية غير  من أجلنطاقًا، 
 }٢٠٢٠هدف الحياد الكربوني لعام  لبلوغقائمة على آليات السوق التكميلي للتدابير العالمية ال
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تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في شكل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  وتقّرر - ٤
ي ألي زيادة سنوية في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران للتصدّ  )CORSIA(مجال الطيران الدولي 

، ٢٠٢٠بلد آخر) بما يتجاوز مستويات عام  إلى وتصلأحد البلدان  من تغادرالتي  المدني الطيرانالدولي (أي رحالت  المدني
ئمة على آليات السوق في خطة التعويض عن {تتمثل التدابير العالمية القامع مراعاة الظروف الخاصة وقدرات كل منها؛ 

 الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي}

إلى المجلس مواصلة ضمان كافة الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم في تكنولوجيات الطائرات  وتطلب - ٥
والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة، التي تبذلها الدول األعضاء وتنعكس في خطط عملها للتصدي النبعاثات 

 علماً ، الشأن هذا فيالعمل وتقديم تقرير  خططورصد التقدم المحرز في تنفيذ ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، 
 ممكناً في سنة معينة  ةخطالفي إطار  الطائرة لدى مشغل التعويضيكون خفض متطلبات  أنمنهجية لضمان  وضع ينبغي هأنب
{المزيد من التقدم بشأن التدابير عناصر سلة التدابير؛  من عنصر أي ُيغفل ال بحيثالوقود البديل المستدامة،  أنواعاستخدام ب

 غير القائمة على آليات السوق}

تطلب إلى المجلس مواصلة رصد تنفيذ جميع عناصر سلة تدابير، والنظر في السياسات واإلجراءات الضرورية من  -مكررا ٥
النسبة المئوية لحاالت تخفيض االنبعاثات الناجمة عن أجل ضمان تحقيق التقدم في كافة العناصر بطريقة متوازنة مع زيادة 

 التدابير غير القائمة على آليات السوق عبر الزمن.

 المناخ بتغير للتأثر قابليتها حيث من النامية، الدول سيما وال الدول، من دولة كل وقدرات الخاصة بالظروف وتسّلم - ٦
ومستويات التنمية االقتصادية والمساهمة في االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي، وغير ذلك من األمور، مع تخفيض أوجه 

 المختلفة بالمعاملة السماح  –{االعتراف بظروف الدول الخاصة} إلى حدها األدنى؛  السوق فيالخلل 

في مجال الطيران الدولي لمراعاة  منه الحدو خطة التعويض عن الكربون ب يتعلق فيما تدريجي بتنفيذ االضطالع وتقرر - ٧
الظروف الخاصة وقدرات كل دولة من الدول، وال سيما الدول النامية، مع تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها 

 المختلفة بالمعاملة السماح -{االضطالع بالتنفيذ التدريجي} على النحو التالي:  ،األدنى

على الدول التي تطوعت بالمشاركة في  ٢٠٢٣حتى نهاية عام  ٢٠٢١التجريبي من عام  التنفيذ مرحلة بقتنط )أ 
 تينمشغلي طائرتها من الفقر شروط التعويض لالخطة. ويجوز للدول المشاركة في هذه المرحلة تحديد أساس 

 }ضيالتعو  المرحلة التجريبية للدول المتطوعة مع خيارات احتساب شروط{ه) و ط) أدناه  ٩

على الدول التي شاركت طواعية في المرحلة  ٢٠٢٦حتى نهاية عام  ٢٠٢٤تنطبق المرحلة األولى من عام  )ب 
 ٩تطوع للمشاركة في هذه المرحلة، مع احتساب شروط التعويض في الفقرة تالتجريبية، فضال عن أي دول أخرى 

 }المرحلة األولى للدول المتطوعة{أ) أدناه 

معلومات حديثة بشأن الدول التي تطوعت للمشاركة في اإللكتروني على موقع اإليكاو  العامةاألمانة وستضع  )ج 
 }تحديث للمعلومات يبين المشاركة الطوعية{المرحلة التجريبية وفي المرحلة األولى 

 في فرديةعلى جميع الدول التي لديها حصة  ٢٠٣٥وحتى نهاية عام  ٢٠٢٧ة من عام الثاني مرحلةال تنطبقو  )د 
من إجمالي  المائة في ٠,٥ يتجاوز ماب ٢٠١٨ عام في اإليرادية الكيلومترية باألطنان الدولي الطيران أنشطة

األطنان الكيلومترية  اتكمي أكبرالتراكمية في قائمة الدول من  حصتهاتبلغ  أواألطنان الكيلومترية اإليرادية، 
، باستثناء أقل البلدان نموا والدول كيلومترية اإليراديةمن إجمالي األطنان ال المائة في ٩٠ أقلهااإليرادية إلى 

الثانية المرحلة {الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية ما لم تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة 
 في المائة من األطنان الكيلومترية اإليرادية، مع إعفاءات خاصة ٩٠في المائة،  ٠,٥لجميع الدول بنسبة 

  }ما لم تتطوع بأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية

، وال سيما التي لم تشارك بعد تشجيعا قويا على المشاركة في الخطة في أقرب وقت ممكنأو  المعفّيةالدول  وُتشجَّع )ه 
التي تقرر المشاركة  الدول أّمامل االقتصادي. تلك الدول التي هي أعضاء في إحدى المنظمات اإلقليمية للتكا

  اعتبارا منمواصلة المشاركة الطوعية في الخطة، ال يجوز لها أن تقوم بذلك إّال عدم الطوعية في الخطة، أو تقرر 
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 يونيو من السنة السابقة ٣٠خطر اإليكاو بقرارها في موعد ال يتعدى يناير في أي سنة ما وينبغي أن تُ  ١
 }، وٕاخطار مدته ستة أشهرالطوعية{المشاركة 

جري المجلس استعراضا لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران ، سيُ ٢٠٢٢واعتبارا من عام  )و 
هاما للمجلس للنظر في ما إذا كل ثالث سنوات، بما في ذلك تأثيره على نمو الطيران الدولي، والذي سيشكل أساسا 

، عندما يكون ذلك يقومالت على المرحلة المقبلة أو دورة االمتثال وكذلك لكي كان من الضروري إدخال تعدي
 }استعراض التعديالت{مناسبا، بالتوصية بهذه التعديالت للجمعية العمومية بغية اتخاذ قرار بشأنها 

لي مشغّ ق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي على جميع أنه يجب أن ُتطبَّ  وتقرر - ٨
 تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها األدنى، على النحو التالي: أجل منالدول  بينالطائرات على نفس الطرق 

الرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولتين تندرج كلتاهما في خطة التعويض عن الكربون وخفضه  جميع ) أ
التعويض الخاصة بخطة التعويض عن الكربون  شروطأعاله، تشملها  ٧في مجال الطيران الدولي بموجب الفقرة 

 وخفضه في مجال الطيران الدولي.
ين دولة مدرجة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال ب جميع الرحالت الجوية الدولية على الطرق ) ب

التعويض الخاصة  شروطأعاله، معفاة من  ٧الطيران الدولي وأخرى غير مدرجة في هذه الخطة بموجب الفقرة 
 المختلفة بالمعاملة السماح التعويض المبسطة؛  شروطبهذه الخطة، مع الحفاظ على 

هما في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في تاتندرج كل الالرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولتين،  جميع ) ج
أعاله، معفاة من شروط التعويض الخاصة بهذه الخطة، مع الحفاظ على شروط  ٧الفقرة  بموجبمجال الطيران الدولي 
 المختلفة بالمعاملة السماح  -ا األدنى} {تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدهالتعويض المبسطة؛ 

كل عام كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة للتعويض من قبل مشغل الطائرات في سنة  تحتسب بأن وتقرر - ٩
 على النحو التالي: ٢٠٢١دة اعتبارًا من عام محدّ 

خطة  تغطيها مشغل الطائرات التيانبعاثات ( ×نسبة المئوية القطاعية ل[ا=  التعديل الخاص بمشغل الطائرات )أ 
)] معينةعامل نمو القطاع في سنة مُ ×  معينةالتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي في سنة 

 معينةفي سنة  خطة التعويض عن الكربون (انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها ×+ [النسبة المئوية الفردية 
  ؛)]معينةئرات في سنة معامل نمو مشغل الطا ×

 معينةفي سنة عامل نمو القطاع = (إجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن الكربون يكون مُ  حيث )ب 
) / إجمالي االنبعاثات ٢٠٢٠ وعام ٢٠١٩التي تغطيها خطة الكربون بين عام  إجمالي االنبعاثات توسطم –

 ؛ معينةالتي تشملها هذه الخطة في سنة 
عندما يكون معامل نمو مشغل الطائرات = (مجموع انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن  )ج 

متوسط انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون بين عام  –الكربون في سنة معينة 
ويض عن الكربون في سنة ) / مجموع انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التع٢٠٢٠وعام  ٢٠١٩
 معينة؛

 النسبة المئوية الفردية)؛ - ٪١٠٠عندما تكون النسبة المئوية القطاعية = ( )د 
 النسبة المئوية القطاعية والنسبة المئوية الفردية على النحو التالي:تسري عندما  )ه 

فردية، رغم أن كل دولة  صفر في المائةقطاعية و  ٪١٠٠، بنسبة ٢٠٢٣وحتى نهاية عام  ٢٠٢١من عام  -١
 مشاركة قد تختار أثناء هذه المرحلة التجريبية ما إذا كان ستطبق ذلك على ما يلي:

  ؛انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في سنة معينة حسب ما ورد أعال ) أ
 .٢٠٢٠ انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في عامأو  ) ب

 فردية؛ صفر في المائةقطاعية ونسبة  ٪١٠٠بنسبة ، ٢٠٢٦وحتى نهاية  ٢٠٢٤من عام  -٢
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 فردية؛ صفر في المائةقطاعية ونسبة  ٪١٠٠نسبة ب ،٢٠٢٩وحتى نهاية  ٢٠٢٧من عام  -٣
فردية، مع توصية المجلس للجمعية العمومية  ٪٢٠نسبة ب، على األقل ٢٠٣٢وحتى نهاية  ٢٠٣٠من عام  -٤

 ؛وٕالى أي مدى تعديل النسبة المئوية الفردية عّما إذا كان يتعين ٢٠٢٨في عام 
للجمعية العمومية ، مع توصية المجلس ٪٧٠نسبة ب، على األقل ٢٠٣٥وحتى نهاية عام  ٢٠٣٣من عام  -٥

 ؛وٕالى أي مدى تعديل النسبة المئوية الفرديةعّما إذا كان يتعين  ٢٠٢٨في عام 
االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدولي ٕاجمالي و  الطائرات مشّغل انبعاثات )و 

 ؛في سنة محددة ال تشمل االنبعاثات المعفاة من الخطة في تلك السنة
 لمراعاة كل سنةأعاله في بداية ج)  ٩وب)  ٩ الفرعيتين تينفي الفقر  الوارداحتساب نطاق االنبعاثات  سُيعاد )ز 

داية مرحلة جديدة أو دورة نظرا لمشاركتها الطوعية أو ب التي ستضافومنها دول إلى جميع الالجوية الطرق 
 المختلفة بالمعاملة السماح  -} النهج الفعال وفق {التوزيع ؛امتثال

 

3Fالجديد الوافد أن وتقرر -١٠

ُيستثنى من تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لثالث  ٤
، أيهما ٢٠٢٠من إجمالي االنبعاثات في عام  مائةفي ال ٠,١سنوات أو حتى السنة التي تتجاوز فيها االنبعاثات السنوية نسبة 

 ة ويعاَمل بالطريقة ذاتها التي يعاَمل بها غيره من مشغلينيحدث أوًال. وابتداًء من السنة التالية، يندرج الناقل الجديد في الخط
 المختلفة بالمعاملة السماح  –{الناقلون الجدد} . الطائرات

أنه على الرغم من األحكام الواردة أعاله، ال تنطبق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  وتقرر -١١
تفادي األعباء اإلدارية: مشغلو الطائرات التي ال تتجاوز  أجل منعلى مستويات النشاط المنخفضة في مجال الطيران الدولي 

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي في السنة؛ أو  طنًا مترياً  ١٠ ٠٠٠االنبعاثات الصادرة عنها 
كغ؛ أو العمليات اإلنسانية والطبية وعمليات إطفاء الحريق؛  ٥ ٧٠٠الطائرات التي ال تتجاوز كتلتها القصوى عند اإلقالع 

 {اإلعفاءات الفنية}

 نطاق في تدخلائج االضطالع بالتنفيذ التدريجي واإلعفاءات ال أن االنبعاثات التي ال تشملها الخطة، وكذلك نت وتقرر -١٢
 بالمعاملة السماح  –إعادة توزيع االنبعاثات المعفاة}  عدم{المدرجين في الخطة؛  الطائرات التعويض ألي من مشغلين شروط

 المختلفة

) ب والتحقق؛ واإلبالغ الرصد نظام) أ: يلي ما بشأن البيئة، حماية للجنة الفنية المساهمة معبعمل المجلس،  علماً  وتحيط -١٣
االنبعاثات التي سيشتريها مشغلو الطائرات والتي تراعي التطورات في عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  وحدات ومعايير
 المساهمة معلى المجلس، إ وتطلب ،) والسجالت المدرجة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدوليج ؛المناخ

تطبيق هذه الخطة  يتسنىأقرب وقت ممكن بما يشمل توفير بناء القدرات والمساعدة، بحيث  فيالفنية للجنة حماية البيئة، أن ينجز عمله 
 توصيات لجنة حماية البيئة} –{الرصد واإلبالغ والتحقق، ومعايير وحدة االنبعاثات، والسجالت ؛ ٢٠٢٠اعتبارًا من عام 

، ٢٠٢٣إلى عام  ٢٠٢١االمتثال لمدة ثالث سنوات، بدءًا من الدورة األولى الممتدة من عام  دورة تكون أن وتقرر -١٤
البيانات المطلوبة إلى  وتقديمفي إطار الخطة،  التعويض شروط من عليهم ينطبق ماالطائرات تلبية  يمشغلل يتسنى لكي

 {دورة االمتثال}كل عام؛  راتالطائ لمشّغل السجل دولة تعّينها التيسلطة ال

ضرورة توفير ضمانات في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لضمان التنمية  وتقرر -١٥
إلى المجلس أن  وتطلب ،المستدامة لقطاع الطيران الدولي والتصدي لألعباء االقتصادية غير المالئمة على الطيران الدولي

{الضمانات من  األمور؛يقّرر ما يلزم من أساس ومعايير للشروع في هذه اإلجراءات وأن يحدد السبل الممكنة لمعالجة هذه 
 حيث التكلفة}

                                                                 
فــي اطه ُيعـرَّف "الناقـل الجديـد" بـأي مشــغل طـائرات يسـتهل نشـاطًا فـي مجـال الطيـران يقـع فـي نطــاق الخطـة عنـد سـريان مفعولهـا أو بعـده وال يتمثـل نشـ  ٤

 .االستمرار بأداء نشاط في مجال الطيران اضطلع به سابقًا مشغل طائرات آخر، أكان هذا النشاط كامًال أم جزئياً 
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المجلس كل ثالث  يتوالهاخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لإجراء مراجعة دورية  وتقرر -١٦
قطاع الطيران الدولي المساهمة في تنمية  من أجلأعاله و  ٧للغرض المشار إليه في الفقرة  ٢٠٢٢من عام  ابتداءً سنوات 

 الجمعية العمومية للنظر فيها. وسوف يشمل ذلك جملة أمور منها ما يلي: على وُتعرض، الخطةفعالية  فيالمستدامة و 

التكلفة على  آثارسوق الخطة و و  ؛طموحالعالمي اليكاو تقييم األمور التالية: التقدم المحرز نحو تحقيق هدف اإل أ)
 الخطة؛الدول ومشغلي الطائرات وعلى الطيران الدولي؛ وعمل عناصر تصميم 

 الخاصة هامن شأنها أن تدعم الغرض من اتفاقية باريس، وال سيما أهداف الخطةالنظر في إدخال تحسينات على  ب)
 انحرافتنفيذ وزيادة الفعالية وتقليل اللتحسين  الخطةعناصر تصميم  وتحديثدرجة الحرارة على المدى الطويل. ب

الرصد    على سبيل المثال متطلبات  منها، و خطةتغيير عناصر تصميم ال على المترتبة اآلثار مراعاةالسوق، مع 
                                                                   ؛واإلبالغ والتحقق

أو إدخال أي  ٢٠٣٥عام  بعد لما تمديدهاأو  الخطةإنهاء  بشأن ٢٠٣٢بحلول نهاية عام  ةمراجعة خاص إجراء ج)
التحسينات التشغيلية و مها تقنيات الطائرات تحسينات أخرى عليها، بما في ذلك النظر في المساهمة التي تقدّ 

 {المدة والمراجعة} ؛يكاوة لإلتحقيق األهداف البيئي إلى سعياً وأنواع الوقود البديل المستدامة 

أن خطة التعويض عن الكربون أو أي خطة أخرى قررتها الجمعية العمومية يجب تطبيقها على تحدد  -مكررا ١٦
بدون تطبيق مزدوج {التدابير القائمة على السوق المنطبقة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، 

 }على السوق التي تتجاوز خطة التعويض عن الكربونللتدابير القائمة 

اتخاذ اإلجراءات التالية، سعيًا إلى وضع اآلليات الالزمة لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  وتطلب -١٧
 :٢٠٢٠مجال الطيران الدولي اعتبارًا من عام 

 والتحقق، واإلبالغ الرصد نظام بتنفيذ يتعلق وفيما

المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، بوضع القواعد والتوصيات الدولية واإلرشادات  اضطالع ) أ
وخفضه في مجال  المعنية فيما يتعلق بتنفيذ نظام الرصد واإلبالغ والتحقق في إطار خطة التعويض عن الكربون

{وضع ؛ ٢٠١٨ليعتمدها المجلس بحلول  ،، بما في ذلك إجراءات مبسطة للرصد واإلبالغ والتحققالطيران الدولي
 قواعد الرصد واإلبالغ والتحقق}

رحالت جوية دولية بوضع الترتيبات الالزمة، وفقًا  ئراتهالو طامشغّ  ينّفذ التي األعضاء الدول جميع اضطالع ) ب
؛ ١/١/٢٠١٩اعتبارًا من  تنفيذها أجل من ،للقواعد والتوصيات الدولية القائمة على الرصد واإلبالغ والتحقق

 {تطبيق قواعد الرصد واإلبالغ والتحقق}
 االنبعاثات، وحدة بمعايير يتعلق وفيما

اضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، بوضع القواعد والتوصيات الدولية وما يرتبط  )ج
فيما يتعلق بمعايير وحدة االنبعاثات ترمي إلى دعم مشغلي الطائرات لشراء وحدات  يةبها من مواد إرشاد

مراعاة التطورات ذات الصلة بالموضوع في اتفاقية األمم المتحدة  معاالنبعاثات المالئمة في إطار الخطة، 
 أال علىقت ممكن، من اتفاق باريس، وذلك ليعتمدها المجلس في أقرب و  ٦اإلطارية بشأن تغير المناخ والمادة 

 {وضع إرشادات خاصة بمعايير وحدة االنبعاثات}؛ ٢٠١٨عام  ذلك يتجاوز
هيئة استشارية فنية دائمة بشأن معايير  إنشاءاضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، ب )د

االنبعاثات المؤهلة لالستخدام في خطة  وحدات بشأن المجلس إلى توصيات تقديموحدة االنبعاثات ترمي إلى 
 {البرامج المؤهلة}التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي؛ 

لقواعد والتوصيات ل ةدوري مراجعة بإجراءاضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة،  )ه
بها من مواد إرشادية، حسب االقتضاء، لتعزيز التوافق يرتبط  ماوحدة االنبعاثات و  ييرالدولية القائمة على معا

 ؛بموجب اتفاق باريس الشأن هذا في مستقبالً  تصدر التيمع القرارات 

 السجالت، بإنشاء يتعلق وفيما
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 مواداضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، بوضع السياسات وما يرتبط بها من  )و
 ؛ ٢٠١٨إنشاء سجالت في إطار هذه الخطة، ليعتمدها المجلس بحلول عام  دعم أجل من إرشادية

 {وضع إرشادات بشأن السجالت}
؛ ١/١/٢٠٢١برعاية اإليكاو لتفعيل العمل به في موعد أقصاه  موّحد مركزي سجل بوضع المجلس اضطالع )ز

 {إنشاء سجل مركزي}
 تُنِشئهااضطالع الدول األعضاء بوضع الترتيبات الالزمة إلنشاء سجالت خاصة بها أو سجالت مجموعات  )ح

 {إنشاء سجل للدول}مجموعات الدول، وفقًا إلرشادات اإليكاو؛ 

 ،يتعلق بنظم إدارة خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي وفيما

 ،ير عمل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولياضطالع المجلس باإلشراف على س )ط
 {نظم إدارة}بدعم من الهيئة االستشارية الفنية الدائمة ولجنة حماية البيئة حسب االقتضاء؛ 

 التنظيمي، باإلطار يتعلق وفيما

الزم لالمتثال للخطة الالزمة لضمان أن يوضع اإلطار التنظيمي الوطني ال اإلجراءاتاألعضاء  الدول اتخاذ )ي
 {اإلطار التنظيمي}. ٢٠٢٠وٕانفاذها بحلول عام 

المساعدة  وتقديمالقدرات  بناء إمكانيةأن تتخذ اإليكاو والدول األعضاء جميع اإلجراءات الالزمة لتوفير  وتقرر -١٨
، بما في ذلك: ٢٠٢٠وبناء الشراكات فيما يتعلق بخطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدولي اعتبارًا من عام 

 المختلفة بالمعاملة السماح  -

 والتحقق، واإلبالغ الرصد نظام بتنفيذ يتعلق وفيما

 ذلتوسيع نطاق توفير بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بإعداد وتنفي الالزمة اإلجراءات المجلس اتخاذ ) أ
مع بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بتطبيق الدول األعضاء  للمواءمة األعضاء، الدول عمل خطط

في جميع ، بما في ذلك تنظيم حلقات تدارس وتدريب ١/١/٢٠١٩لنظام الرصد واإلبالغ والتحقق اعتبارًا من 
، سّيما بالنسبة لتلك البلدان التي ، وتيسير الدعم المالي حيثما تدعو الحاجة٢٠١٧المناطق اعتبارًا من عام 

  {بناء القدرات بشأن الرصد واإلبالغ والتحقق}؛ تتطوع للمشاركة في المرحلة التجريبية ويلزم دعمها للقيام بذلك
{الشراكات ها للتعاون في تنفيذ نظام الرصد واإلبالغ والتحقق؛ الدول األعضاء ببناء شراكات فيما بين اضطالع ) ب

 بشأن الرصد واإلبالغ والتحقق}
 السجالت، بإنشاء يتعلق وفيما

لتوسيع نطاق توفير بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ  الالزمة اإلجراءات المجلس اتخاذ ) ج
مع بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بإنشاء الدول للسجالت، بما  مواءمةخطط عمل الدول األعضاء، لل

، وتيسير الدعم المالي حيثما ٢٠١٧في ذلك تنظيم حلقات التدارس والتدريب في جميع المناطق اعتبارًا من عام 
؛ دعمها للقيام بذلك سّيما بالنسبة لتلك البلدان التي تتطوع للمشاركة في المرحلة التجريبية ويلزم ،تدعو الحاجة

 }{بناء القدرات بشأن السجالت
الدول األعضاء ببناء شراكات فيما بينها للتعاون في إنشاء سجالتها الخاصة بها أو سجالت  اضطالع ) د

 {الشراكات بشأن السجالت}ها مجموعات الدول، والتنفيذ التجريبي المحتمل؛ ئنشِ مجموعات تُ 

َتستخدم خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي وحدات االنبعاثات التي تفي  أن وتقرر -١٩
 }ثات المؤهلةابعنوحدات اال {ه،أعال ١٧بمعايير وحدة االنبعاثات الواردة في الفقرة 

وتشجع الدول على  ،الدول النامية منها تستفيدإلى المجلس تعزيز استخدام وحدات االنبعاثات الناتجة التي  تطلب -مكررا ١٩
 بالمعاملة السماح ؛ {مزيد من اإلجراءات بشأن استخدام وحدات االنبعاثات}في مجال الطيران؛  داخليةإعداد مشاريع 

 المختلفة
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متعلقة بالطيران الستخدامها في برامج  أخرى منهجيات إعداد إمكانيات من المزيدإلى المجلس استكشاف  وتطلب -٢٠
ع الدول وتشجّ  ،التعويض، بما في ذلك آليات أو برامج أخرى مندرجة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

أن تزيد من إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي يمكن  الرامية اإلجراءاتالمنهجيات في اتخاذ  هذهعلى استخدام 
 ،خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي تنفيذ في البرامج هذهعن  الناجمة الوحدات استخدام نطاق
 {مزيد من اإلجراءات بشأن المنهجيات المتعلقة بالطيران}االنبعاثات؛  تخفيض لعمليات مزدوج حساب بدون

 
 

 - انتهــى -
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