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 الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
 الرابعاالجتماع 

 ٢٧/٥/٢٠٠٩ إلى ٢٥من مونتريال، 

   العامة التي أعدتها األفرقة العاملةةوعناصر السياسعن اجراءات تقرير  : من جدول األعمال٣البند 

 القائمة على آليات السوقالتدابير ب المعنيتقرير الفريق العامل 

 )رئيس الفريق العامل ورقة مقدمة من(

 مقدمة  - ١

عن أساسا عمل الفريق العامل قد و). Appendix A) (أ(اختصاصات وعضوية الفريق العامل في التذييل ترد   ١- ١
 الرئيسية المتصلة المسائلهذا التقرير على يقتصر اإلدارية، القيود الزمنية وبسبب و. الهاتفيةالمؤتمرات المراسلة وطريق 

عن ، واحدة منفصلةمعلومات ورقات   إلى جانباهنه ينبغي إعادة النظر فيولك السوق،  آلياتر القائمة علىبتنفيذ التدابي
الحالية المخططات الورقات األخرى عن ، و السوق آلياتالتدابير القائمة علىاليكاو بشأن  أن قامت بها ااألعمال التي سبق

وتقدم هذه . الصناعة أو أي فرد من أعضاء الفريق العاملرة عن قطاع الصادالمفاهيم والمقترحات ، أو الدولنفذها التي ست
 .٥ و ٤في القسمين أدناه ها من جانب الفريق استعراضويرد . إلى الفريق العاملبه دمت قُالذي بالشكل المعلومات 

الستنتاجات ولذلك فإن ا. الهاتفيةجميع المؤتمرات بعض أعضاء الفريق العامل من المشاركة في يتمكن ولم   ٢- ١
 كبيرة فيبعض االختالفات الكما لم يتسن حل . تعبر عن مواقف جميع أعضاء الفريق العامل قد ال ٥ القسمالواردة في 

 .٧-٤ في القسمترد أساسا هي و. نظرا لضيق الوقت المتاحوذلك وجهات النظر 

  ا االيكاوقامت بهسبق أن ي تل الاعمالمسائل الرئيسية الناشئة عن األ  - ٢
، ات السوقآليبشأن التدابير القائمة على  ١٩٩٨ منذ عام االيكاو اقامت بهسبق أن ي تالموجز باألعمال يرد   ١- ٢

ترد و. ها كنداتقدممنفصلة معلومات  في ورقة ،ةموميمجلس والجمعية العالو ة لجنة حماية البيئمن خاللوذلك أساسا 
بشأن هذا  االضطالع بأعمال عندمراعاتها بوصى الفريق العامل يتي ، والأدناهه األعمال الرئيسية الناشئة عن هذالمسائل 
 .في المستقبل الموضوع

 االيكاوأنواع األدوات االقتصادية التي نظرت فيها مختلف   ٢- ٢

 :ات السوقآليتدابير قائمة على  التنظيمية واالقتصادية التالية باعتبارها األدواتااليكاو قد نظرت في يبدو أن   ١-٢- ٢

إيـرادات   رتـد بما أنها ،  تسواء على الوقود أو على الركاب قد استبعد       المفروضة   الكربونالمتعلقة ب رائب  الض  •
   دون أي فائدة للبيئة؛للدول

 ولها تأثير ضـئيل     ة غير عملي  ا باعتباره تعلى كفاءة الوقود قد استبعد    والتي تقوم    إيرادات رالتي ال تد  رسوم  ال  •
  على البيئة؛
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ـ  كـون ت  الركاب حسب عدد كربون  الم  ورسأو   وقود ال  كمية  حسب كربونالم  ورس  •  شـريطة أن توجـه      ة مقبول
  ؛ةالبيئالطيران على تخفيف أثر نحو االيرادات 

 مرحلة انتقالية نحو     أساس تعتبر سارية على  ) اختيار كل مشغل  ب أي (دابير القائمة على آليات السوق الطوعية     الت  •
  ة؛نظام إلزامي، ولكن مع فوائد بيئية محدود

 على أنهـا    االنبعاثاتببنظم مفتوحة لالتجار    أوصي  ،  التي درستها االيكاو   السوق على آليات    القائمةتدابير  المن    •
مـشغلي الطـائرات    ه يمكـن ل   بمعنى أن " مفتوحة(" للبيئة   بالنسبةاألكثر فعالية   دابير القائمة على آليات السوق      الت

 قطاعـات الـصناعة  مـن  الكربون لخفض االنبعاثـات  الوصول إلى سوق الكربون حيث يمكنهم شراء أرصدة  
ف لجميع الخيارات الرئيسية للتدابير القائمـة       يلاالتكمن حيث   فعالية  الفي  االيكاو  تنظر  ، لم   في الواقع  و ).األخرى

 .ستعرضم تُل قتصاد على نطاق االالكربونرسم   أو فائدة ضريبة أن السوق، أي آلياتعلى

  االيكاوتالمبادئ الناشئة عن قرارا  ٣- ٢

على مبادئ أساسية في استخدام التدابير القائمة على لاليكاو  ٣٦ومية جمعية العمالقرار ب) ل(مرفق الينص   ١-٣- ٢
 المنصوص عليه في نمشغليالالجمع بين مبدأ عدم التمييز بين لدى  مهمةمسائل هناك و. السوق في الطيران الدوليآليات 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن بموجب ا ممشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل منهاتفاقية شيكاغو ومبدأ المسؤوليات ال
 .اتفاق متبادلبشأن اآلراء  بالنسبة النقسام وكذلكتغير المناخ 

الذي تتوقعه  السوق من جانب الدول أو مجموعات من الدول على النحو  آلياتتدابير القائمة علىالتطبيقات   ٤- ٢
 االيكاو

، وفي هذه شركات الطيران أو الوقود مورديطبق على تُ، يمكن أن دولةالالتي تطبقها وقود م الوالنسبة لرسب  ١-٤- ٢
 .لرحالت المغادرة من تلك الدولةامع حد ما بما يتوافق الى ،  في أراضيها المزودعلى الوقودتُطبق الحالة 

، يمكن أن أو مجموعة من الدولما دولة تطبقها التي االنبعاثات باالتجار  نظمأو وقود بالنسبة لرسوم الو  ٢-٤- ٢
النطاق الجغرافي، أي شروط وتتعلق المسائل المثارة ب.  العاملين في تلك الدولة أو مجموعة الدولالمشغلينتطبق أيضا على 

 .ينبغي تغطيتهالذي جزء من الرحلة تحديد ال األجانب و المشغلينتطبيقها على

وتتعلق . مطارات تلك الدولةنطبق على المسافرين عبر ا تدولة، فإنهالتي تطبقها ركاب الوبالنسبة لرسوم ال  ٣-٤- ٢
 . هذه المسألةنطاقارة بثمالالمسائل 

 أو المنظمات الدولية األخرى في نهج قطاعيااليكاو دور   ٥- ٢

. اعي شاملاألخرى في وضع وتنفيذ نهج قطأو المنظمات الدولية / وااليكاوالرئيسية بدور المسائل تتعلق   ١-٥- ٢
. عالمي في األجلين القصير والمتوسط أمر مشكوك فيهمخطط لأو غيرها من المنظمات الدولية االيكاو من إدارة جدوى وال

مختلفة لمنظمات مختلفة، مثل  أدواره يمكن إسناد بأنن تبيا االيكاو بهأن األعمال التي سبق أن قامت بعض األعضاء وأكد 
فض االنبعاثات من الطيران كجزء من هدف عالمي لخات السوق آليالتدابير القائمة على خالل تحديد هدف يتعين تحقيقه من 

في يضا، وينبغي لاليكاو أ. عن المخططشئة ، وإدارة األموال الناات السوقآليعلى قائمة عالمية تدابير ، ووضع الدولي
مبادئ  تحدد إطارا عالميا لضمان ، أنمن جانب الدول على األقلالمختلفة مبدئيا المخططات تنفيذ التي يحتمل فيها الحاالت 
  .لمعالجة التوافق أو التكافؤ بين النظمتوجيهية 

، والناجمة عن التدابير القائمة على آليات السوقالرئيسية التي تم تحديدها فيما يتعلق بتنفيذ مسائل المبادئ وال  ٦- ٢
  :ا االيكاواألعمال التي سبق أن قامت به
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 حسب كربونالوهي رسوم  وضع خطة عالمية ها لدىالسوق التي يمكن النظر في  آلياتعلىير القائمة نوع التداب  •
، ةالبيئعلى الطيران تخفيف أثر نحو االيرادات  أن توجه شريطة،  الركابحسب عددكربون الرسوم أو وقود  الكمية
  التجار باالنبعاثات؛ لمفتوحة نظمأو 

 المنصوص عليه في نمشغليالبين مبدأ عدم التمييز بين في الجمع ع مخطط عالمي لدى وضالرئيسية مسائل  التتمثل  •
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التي أنشئت بموجب اتفاقية شيكاغو ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة 

  .المناختغير 
 النطاق الجغرافي فيالرئيسية من المسائل تكالدول، جانب السوق من آليات تطبيق التدابير القائمة على لدى   •

، والتوافق )أجانبمشغلين  مشاركة ، واتفاق متبادل في حالكل الرحالت أو  فقط أو المغادرة فقطقادمةالرحالت ال(
  . وضمان التكافؤفرض الرسوم/حساببين النظم لتجنب ازدواج 

منظمات االيكاو أو ال دور كل من فيرئيسية  التكمن المسائل،  السوق آليات علىةقائملدى وضع تدابير عالمية   •
إدارة األموال ومخطط عند وضع ال،  السوقآلياتلتدابير القائمة على افي تحديد هدف لمساهمة أو الدول خرى األ

  .المناخعلى الطيران تأثير من  في نهاية المطاف للتخفيف الناشئة

اإلقليمي ومقترحات من أجل مخطط عالمي  الوطني أو ينعلى الصعيدها وضعتم  مخططاتاستعراض   - ٣
 في إطار النهج القطاعي

في المستقبل من يتم تنفيذها  أو س منهابعضالالعامل، تم تنفيذ الفريق ضها  التي استعرالمخططاتمن بين   ١- ٣
أو مفاهيم سيناريوهات في البعض اآلخر يتمثل و. اإلقليمي الوطني أو ينأو مجموعة من الدول على الصعيدما جانب دولة 
جميع المخططات بمزيد من وترد . أو أعضاء الفريق العاملت للدراسة من جانب قطاع الصناعة اقترح عالمي لنهج قطاعي
 .مثارة الرئيسية ال المسائلوكلكل مخطط لخصائص الرئيسية لويرد أدناه موجز ل. معلومات منفصلةورقات التفصيل في 

   الوطني أو اإلقليميينالصعيدعلى ت ضعو التي المخططاتاستعراض   ٢- ٣
  مخطط نيوزيلندا  ١-٢- ٣
المستخدم في ) النقلوقود وسائط (السائل  الوقود األحفورياالنبعاثات التجار بنيوزيلندا لسيشمل مخطط   ١- ١-٢- ٣

من هذا ة معفا ياالنبعاثات الناجمة عن استخدام الوقود في الطيران الدولي والنقل البحرو. ١/١/٢٠١١ ابتداء مننيوزيلندا 
' تسليم'ة تقديم تقارير عن االنبعاثات و مسؤوليونحمليتوسالمخطط لمشاركة في اموردي الوقود ويطلب من . المخطط
لمشاركة ا )Virgin Blue ( وفيرجن بلو)Qantas (كانتاسولخطوط الجوية النيوزيلندية لأيضا ويمكن . االنبعاثاتوحدات 

 الرحالت فياستخدام الوقود بجميع االلتزامات القانونية المرتبطة أن تتعهد با عليه' خذ بذلكاأل'بمجرد و. المخطططوعا في 
ف وحدات االنبعاثات يلاتكتعوض  ومن المتوقع أن . لالنبعاثاتمجانيةوحدات  وقودالي موردل الحكومةولن تعطي . الداخلية

  سنتات للتر٧نحو  ى أسعار وقود الطائراتثر علومن المتوقع أن يكون األ. لمستهلكينمن خالل رفع األسعار بالنسبة ل
 .ثاني أكسيد الكربونمكافئ  دوالر نيوزيلندي لكل طن من ٢٥حوالي يبلغ ، على افتراض أن سعر الكربون الواحد

 االنبعاثات األوروبيباالتجار مخطط   ٢-٢- ٣

ثاني أكسيد  حساب انبعاثات مشغلي الطائرات  علىسيتعين، عندما ٢٠١٢ من عام  ابتداءالمخططسيعمل هذا   ١- ٢-٢- ٣
  :فيما يليالسمات الرئيسية تتمثل و.  االنبعاثات إلى السلطة التنظيمية في نهاية كل عامحصصتسليم وذلك بلديهم الكربون 

 والمغادرة  االتحاد األوروبي القادمة إلى   كيلوغرام،   ٥٧٠٠بأقل من   طيران اآللي   الالخاضعة لقواعد   رحالت  جميع ال 
  ؛عفاءاتاوجود ، مع منه



 - 4 - GIACC/4-WP/3 

انبعاثـات  يصدرون ، أو تين في اليومرحلمن أقل يشغلون الذين  لمشغلين التجاريين   لعفاء  من اإل ' الحد األدنى 'توفير  
  ؛ في السنةأكسيد الكربونمن ثاني  طن ١٠ ٠٠٠ أقل من
. ٢٠٠٥عام  تحاد األوروبي في    االفي منطقة   االنبعاثات من جميع الرحالت الجوية      استنادا إلى   الحد األقصى   تحديد  

قصى ، سيكون الحد األ٢٠١٣، وابتداء من عام  ه الكمية  ٪ من هذ   ٩٧ قصى بنسبة ، سيكون الحد األ   ٢٠١٢في عام   و
  ؛ه الكمية ٪ من هذ٩٥بنسبة 

. ٢٠١٠ يتناسب مـع نـشاط المـشغلين فـي عـام         استنادا إلى مؤشر  ،  مجانيةالحصص  ٪ من    ٨٥نسبة   كونتس
  .الدول األعضاء في االتحاد األوروبيزاد من جانب للبيع بالمالحصص  ٪ من ١٥نسبة ستعرض و

 بالمزاد لمعالجة تغير المناخ في االتحاد األوروبـي وبلـدان           الحصص بيعمن  حققة  الميرادات  االأن تستخدم   ينبغي  
  .ثالثة

ـ   وضمان التفاعل األمثل بين      األحكام المتعلقة بالرحالت الجوية   خيارات لتفادي ازدواجية    اقتراح   ار مخططات االتج
 .التي اعتمدتها بلدان ثالثةالمعادل تأثير التدابير ذات الدول االتحاد األوروبي وباالنبعاثات ل

 الكربونبتلوث الحد من مخطط ال –االنبعاثات المحلية لالتجار باستراليا مخطط   ٣-٢- ٣

.  الحد من االنبعاثاتستراليا لتحقيق أهدافمحلية رئيسية لدى اأداة الكربون هو بلحد من التلوث امخطط   ١- ٣-٢- ٣
تمثل في  بهدف طويل األجل ياالتجارحد األقصى وتحديد الل نظام، هو ١/٧/٢٠١٠فيه يوم لبدء اقترح ذي يالوهذا المخطط، 

قطاع وسيدرج . ٢٠٥٠بحلول عام وذلك  ٢٠٠٠في المائة دون مستويات عام  ٦٠نسبة ب الدفيئةالحد من انبعاثات غازات 
لقطاع وبالنسبة .  النقلطوقود وسائن األصليين لمورديعلى الالمخطط التزامات تطبيق مع المخطط  هذا النقل الداخلي في

لرحالت لمراحل الداخلية ال الرحالت الدولية ويستثني و فقطعلى الرحالت الجوية الداخليةسيطبق المخطط الطيران، 
 .الدولية

 مناقشتها حاليا في الواليات المتحدةالتي يجري  ات السوقآلي بالتدابير القائمة علىحات األخيرة المتعلقة اقتراال  ٤-٢- ٣

ملتزمة إدارة أوباما وإن .  عدةلسنوات االتجارحد األقصى وال  تحديد مفهومفي الواليات المتحدةنوقش   ١- ٤-٢- ٣
نطاق  على جاراالتنظام لتحديد الحد األقصى وبشأن حات اقترقوم بإعداد اتواألمريكي القتصاد ي ل الكربونبتخفيض األثر

  يتمحات، من المتوقع أناقترفي آخر االو.  من النهج التشريعيةا عددكيياألمرالكونغرس ناقش ، أخرىمن جهة و. االقتصاد
ألنشطة النقل، بما وبالنسبة . األمريكي معظم قطاعات االقتصاد ثاني أكسيد الكربون من جانبلتغطية انبعاثات تنفيذ مخطط 

موردي  حيث سيطلب من االتجاروالحد األقصى نظام تمهيدي لتحديد التدابير في شكل   تطبقالطيران، يمكن أنيشمل 
 .االتجارلحد األقصى و مخطط تحديد المشاركة فياالوقود 

  لمخططات القطاعية في الطيران الدولي لحاتاقتراالاستعراض   ٣- ٣
   األوروبيةالجويةشركات الرابطة اقتراح   ١-٣- ٣
 لمعالجة انبعاثات الطيران الدولي، استنادا إلى ا شامال قطاعيا األوروبية نهجالجويةشركات ال رابطة تقترح  ١- ١-٣- ٣

 :التاليةاألساسية العناصر 

  ؛بعد كيوتو بشأن تغير المناخما أي اتفاق متعدد األطراف في قطاع  كالدوليإدراج الطيران   -
  ؛كوبنهاجن لتمثيل قطاع الطيران في مفاوضاتااليكاو تعيين   -
  ؛بين البلدانباينة لمسؤوليات المتالمتعلق باكيوتو مبدأ عدم التمييز بين المشغلين والمتعلق بشيكاغو مبدأ التوفيق بين   -
  ؛ لديهاسوق الطيراننضج مستوى ل مجموعات وفقا ٣في البلدان تصنيف   -
الناقلين الجـويين الـذين     جميع  ين  بمعاملة  مع تحقيق المساواة في ال    ، ولكن   مجموعات الثالث تحديد أهداف مختلفة لل     -

  ؛ ضمن نفس المجموعةونعملي
  ؛بغض النظر عن الجنسيةالناقلين الجويين جميع على ، تطبيق أدنى هدف  مجموعتينحركة بينلبالنسبة ل  -
  .االيكاو بمرور الوقتجانب من تعديلها والمجموعات  ضمناألهداف وتصنيف البلدان استعراض   -



GIACC/4-WP/3 - 5 - 

  العالمي بشأن الطيراناقتراح االتفاق   ٢-٣- ٣
شركات ولية كبيرة وجوية دتحالف يضم شركات ي عبارة عن ، هبشأن الطيرانعالمي االتفاق ال مجموعة  ١- ٢-٣- ٣

الطيران لمعالجة أثر  اعالميا  قطاعياتقترح نهج" المناخ المعنية بمجموعةال"قطاع الطيران ومنظمات غير حكومية دولية 
 : على النحو التاليبشأن الطيرانعالمي االتفاق الالعناصر األساسية لنهج ن تلخيص ويمك. تغير المناخعلى الدولي 

علـى  من جميع مقدمي خدمات النقل الجوي       ثاني أكسيد الكربون    انبعاثات  شمل   عالمي ي  اتفاق قطاعي يتم اقتراح     •
  ؛ في أسواق الطيران المتكافئةالمعاملةيضمن الدولي، الصعيد 

خفـض  معالجة  في ا ومنصفعادال من أجل أن يؤدي دورا لحد من االنبعاثات لهذا القطاع    ليتم تحديد هدف عالمي       •
  ؛االنبعاثات العالمية

إلـى أسـواق الكربـون    اتاحة امكانية الوصـول  الشامل مع ضمن إطار المناخ   الطيران  يتم إدراج االتفاق بشأن       •
  ؛العالمية

  السنوية  الوقود ما يتناسب مع المحتوى الكربوني لمشتريات     بالحصص  بتسليم  الناقلون الجويون كل على حدة      قوم  ي  •
  ؛ملديه

مـن  واحتماال من األرصـدة المحققـة   آلية التنمية النظيفة    المزاد ومن   مجانا، من   الحصص  يمكن الحصول على      •
  ؛بات وتدهورها في البلدان الناميةاالنبعاثات الناتجة عن إزالة الغاخفض 

  ؛إدارة النظامب المتحدة ألمممنظومة اتقوم هيئة دولية من   •
 وتوزعها على مجموعـة   ثاني أكسيد الكربون    حصص  بشأن  من المزاد   المحققة  اإليرادات  تُحصل السلطة المعنية      •

 ، والتمويل صندوق التكيف في إطار بروتوكول كيوتو       ذلك ، بما في  مثبتةمحددة بوضوح وشفافة و    من استخدامات 
 الوقود البيولوجي للطـائرات     تكريرقدرات   و بيولوجيلوقود ال ألساسية الالزمة ل  ة للمواد ا  المستدامللزراعة   األولي
بما يتوافق مع   خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية           والنامية،   البلدان    في النفاثة

 في مجال  المبتكرة   ة التكنولوجي الحلول، وربما صندوق لتمويل بحث وتطوير        بشأن تغير المناخ   اإلطاريةاالتفاقية  
  ؛الطيران

ـ    المشار إليها أعـاله      االيراداتنسبة كبيرة من    المحققة ك المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة       • وزع علـى   التـي ت
  ؛ تغير المناخ في البلدان النامية التي تتناولمشاريعال

 يتم  الكربون وال  تخفّض   ة حقيقية عن طريق حلول    لمشاريع التي تقدم فوائد بيئي    لصالح ا  المجمعة يتم رهن األموال    •
  .يرادات عامة من جانب الحكومات الوطنيةاعتبارها ا

 قطاعيالنهج المتعلقة بالالعتبارات الكندية ا  ٣-٣- ٣

بما يتناسب الحصص ون مشغلأن يسلّم البدال من ف. بشأن الطيرانعالمي  االتفاق ال القتراحكندا بديالقدمت   ١- ٣-٣- ٣
يمكن أن تدار ركاب على المستوى القطاعي، والفرض ضريبة على يمكن والوصول إلى سوق الكربون، ، وقودحرق المع 

النبعاثات  العالمية بالنسبة لالكربون في سوقبدائل  شراء يشمل بما  متفق عليهاأهدافلتحقيق مركزيا،  المجمعة األموال
لدول على ا رصدةحوافز مثل إعادة توزيع األتوفير  ولكن مع ،طوعيةمشاركة الدول وستكون . لقطاعياالتي تتعدى الهدف 

على الرسوم تنطبق وس. لمشغلاكفاءة أن تراعي الركاب لرسوم ينبغي  كان إذاما هو الوحيد سؤال وال. فحسب المشاركة
مبدأ وسيحترم . من الدول المشاركة، من أجل احترام المساواة في المعاملة بين المشغلينالمغادرة دولية الرحالت الجميع 

 فهوممما هو الحال بالنسبة لكفي المقام األول،  إلى البلدان الناميةرصدة عادة توجيه األإلالمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة 
  .بشأن الطيرانعالمي  االتفاق ال نحو مفهومانتقاليسيناريو  كالبديل كما يمكن اعتبار. بشأن الطيرانعالمي االتفاق ال

  قطاعيالمتعلقة بالنهج ال االستراليةبارات العتا  ٤-٣-٣
آليـات  ي نهج قطاعي للتدابير القائمة على       تشكل األساس أل  ينبغي أن   التالية  اقترح ممثل استراليا أن المبادئ        ١-٤-٣-٣

  :العالمي للطيران الدوليبالنسبة السوق 
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  ؛ت غازات الدفيئةانبعاثاخفض صافي المساهمة بشكل فعال في   •
  ؛من حيث التكلفةالفعالية   •
  ؛جميعهاإن لم يكن   معظم انبعاثات الطيران الدوليةتغطي  •
  ؛ينالمتنافس ين الجويينقلا التجارية فيما بين النالتشوهاتتجنب   •
  ؛محددة لخفض االنبعاثاتفرض أساليب عدم   •
  ؛ر في هذا القطاعوالبحث والتطويالفني وتشجيع وتيسير االبتكار دعم   •
  ؛ البلدان الناميةإلى لتقديم المساعدة االيراداتاستخدام ينبغي   •
 .شفافة وسهلة اإلدارة وأن تكون عملية  •

الرسـوم المفروضـة    حيث تستخدم  هذه المبادئ من خالل نهج مختلط     بأنه يمكن تنفيذ    اقترح ممثل استراليا    و  ٢-٤-٣-٣
 :صر الرئيسية التاليةتحديد العنامع ، البدائلشراء  المعبأ في خزان الطائرة لتمويلالوقود على 

  النبعاثات من الطيران الدولي؛متوقع للاتقييم المستوى المطلق   •
  ؛خفضواإلطار الزمني لتحقيق ال) من المستوى المطلق(االنبعاثات صافي  خفض  هدفاالتفاق على  •
  ؛ المطلوب الالزمة لتحقيق خفض االنبعاثاتمشاريع البدائلتقييم تكاليف   •
المعبأ في خزان الطـائرة     على الوقود    االنبعاثات    فرض رسوم   مع البدائل،لوبة لتمويل شراء    حساب الرسوم المط    •

  ؛ لتجنب التمييزينالدوليالناقلين جميع  من
 عن طريق فرض رسوم مناسـبة       ويمكن أن يكون ذلك    – فرادى الدول    الرسوم من جانب  تحصيل اإليرادات من      •

  الطيران الدولية؛خدمات  لولةالدالمعبأ في خزان الطائرة في وقود العلى 
 التي تلبي المعايير المتفق عليها، مع التركيز على دعم تدابير التخفيف             البدائل اإليرادات على مشاريع  سوف تُنفق     •

  في البلدان النامية؛
  .فعالة لتخفيف االنبعاثاتالتدابير ال على تانفققد التحقق من أن اإليرادات   •

 الرئيسية الناشئة عن استعراض مختلف الخيارات أو السيناريوهاتمسائل ال  ٤-٣

نمـو  ببشكل يحد من انبعاثات الكربون دون المـساس         ات السوق   آليالتدابير القائمة على    تنفيذ  إلى  النظم  جميع  تميل    •
زيـادة  بان  الطلب على الطيـر   خفض  بالدرجة األولى إلى    ال تهدف هذه التدابير     وعالوة على ذلك،    . الطيران الدولي 

  ؛فيلاتكال
الكربون المعتـرف  بدائل وسيلة الحترام الحد من االنبعاثات التي أنشئت للطيران من خالل شراء       النظم  تشمل معظم     •

  ؛انبعاثات الطيران الحد المستهدفت سوق إذا تجاوزفي البها 
 تحـسين كفـاءة     من أجـل  ن  قطاع الطيرا نحو  المحققة  مخططات إعادة توجيه قدر معين من األموال        التشمل بعض     •

  ؛الوقود
من خالل تحديـد    : مثلةفيما يلي بعض األ   و.  مختلفة المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة بطرق    مبدأ  يمكن االعتراف ب    •

ـ      لنضجالطرق، وفقا   مختلف أنواع   بشأن  أهداف متباينة    ، أو عـن  ي أسواق النقل الجوي من خالل اعتماد نهج مرحل
  لصالح البلدان النامية؛ة مع تحيز موحدرسوم من خالل المجمعة تقائي لألموال توزيع االنالطريق إعادة 

  . لالنبعاثات الصغيرةالمصادرستبعاد ال' الحد األدنى' شرط بعض المخططاتلدى   •

  السوق آلياتمناقشة سيناريوهات تنفيذ التدابير القائمة على  -٤

أسئلة أثارت أنها قد ، ومسائل قد نوقشت من جانب االيكاوالالفريق العامل بأن العديد من أقر بصفة عامة،   ١- ٤
ي ذال جديدفإن الزخم ال، المسائل هذه متنوعة بشأنجهات نظر أنه ما زالت هناك ورغم و. بين الدول المتعاقدةفيما صعبة 
 المستوىجتماع رفيع عقد اولفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ اة، مع إنشاء وميلجمعية العم ل٣٦الدورة أنشأته 
  . وإحراز تقدم بشأن حلهاالمسائلإعادة النظر في هذه يتيح أن   ذلكمن شأن،  المرتقب كوبنهاجنومؤتمر



GIACC/4-WP/3 - 7 - 

 من مجموعة من ا السوق ليست سوى عنصر آلياتالفريق العامل بوجه عام أن التدابير القائمة علىواعتبر   ٢- ٤
نها تثير مسألتين وأ.  والهيكليةوالتشغيليةالتكنولوجية التدابير افة إلى ستخدمها كل دولة، باإلضأن تيمكن التدابير التي 
ية كيفالفي تحقيق أهداف محددة في المقام األول من حيث الكفاءة في استخدام الوقود، وبها تسهم ية التي كيفال: رئيسيتين هما

البلدان دون خلق خطط السوق في آليات ئمة على التدابير القاالدور المختلف الذي ستقوم به  ظل في  بهاتنفذ ينبغي أن التي
 . تتعارض مع الطيران الدوليالتيالنظم  من مزيج

 السوق، والتي  آلياتسيناريوهات لتنفيذ التدابير القائمة علىال أنواع رئيسية من ثالثةالفريق العامل  توقعو  ٣- ٤
في إطار النهج " مثالية الخطة العالميةال"ما يسمى  ()باء(، والسيناريو )كالمعتادالعمل  ()ألف(السيناريو يمكن أن تسمى 

 متوسطةخطوة على أنه  )جيم(لسيناريو لنظر ينبغي أن يو). االيكاوإطار في مبادرات الدول  ()جيم(والسيناريو  ،)القطاعي
يعتمد نهجا قبل حيث مثل في المستاأل) باء( والسيناريو ها الخاصةالحالي حيث تعتمد كل دولة تدابير) ألف (بين السيناريو

 االيكاوبمعنى أن إطار ) ألف(تحسنا بالمقارنة مع السيناريو ) جيم(السيناريو وينبغي أن يعتبر .  قطاعينهج في إطار اعالمي
 .نظام عالميدعائم رئيسية لبناء ، وإن كان ذلك طوعياسياسات كل دولة من الدول، تشكل يوفر خطة منسقة بحيث س

 ) لاليكاوإلزاميإطار دون بالعمل كالمعتاد ( )ألف(السيناريو   ٤- ٤

مجموعة متنوعة من السياسات والمعايير، ب، األقاليمالسوق من جانب الدول أو  آليات تدابير القائمة علىالتنفذ   ١-٤- ٤
ات الجه( التي ينطبق عليها ذلكالكيانات مختلف االنبعاثات، وبالضرائب على الوقود أو االتجار على سبيل المثال فرض 

 .نطاقاتمختلف ال، و)الرحالت الجويةة أو مشغلال

 المزايا
 كل دولـة تنفـذ سياسـتها        بما أن الدول بشأن مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة         شواغل   بعضتم مراعاة   ت  -

  الخاصة ؛
  آليـات مة علـى التدابير القائاستخدام  يةالتي تقرر كيفهي ن الدول ألمؤسسية من حيث الجدوى ال مشكلة ال توجد   -

 . لديها الصناعة قطاعكجزء من خطة متكاملة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة منونوعها السوق 

  المساوئ
  ؛ اهتتبع شركات الطيرانعلى صعب مما ي من التدابير، مزيجتم إنشاء   -
  ؛مختلفةنظم التي لديها  على كل الطرق بين الدول ية محتملةمشكلة تنافسنشأت   -
النبعاثـات  ل جمالياإل الرصيدبشأن تطور   من وجهة نظر االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ         قعات قليلة   توهناك    -

  من الطيران الدولي؛
  ؛االيرادات لجمع مخططأي في إطار  تقاسم الموارد بشأن ات محتملةالفنشأت خ  -
آليـات  طاق الجغرافي للتدابير القائمة على الن وتطبيقبشأن قابلية الاآلراء نظرا الختالف  منازعات قانونية محتملة    -

 .السوق

 )خطة عالمية مثالية في إطار النهج القطاعي) (باء(السيناريو   ٥- ٤

 االتجارمخططا لتحديد الحد األقصى وفرض يفريد على أساس إلزامي  نظام عالمييتم إنشاء سوف   ١-٥- ٤
 مواعيدمختلفة أو حدود قصوى لنظام مبدأ التفرقة على أساس ويمكن أن يتضمن ا. نبعاثات العالمية في الطيران الدوليالبا

 .وفقا لنضج األسواقوذلك  نفس الحد األقصى، إلىمختلفة للوصول 

 المزايا
  هذا النظام أن يكون واضحا لجميع شركات الطيران الدولية؛من شأن  -
 ؛ةاعالصن في قطاع بعضوالاالتحاد الدولي للنقل الجوي هو ما يدعو إليه عالمي نظام  -
 الدول بشأن مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة؛شواغل بعض يمكن مراعاة  -
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 احترام مبدأ عدم التمييز؛مما يمكّن من نظام على أساس موحد، يتم تنفيذ ال -
 .تطور االنبعاثات في هذا المخططمثل مساهمة يمكن توقع  -

  المساوئ
  ؛االيكاوهذا المفهوم في في اآلراء بشأن توافق إلى سيكون من الصعب التوصل  -
   سلطة لفرض هذا النظام على الدول؛لاليكاولن تكون  -
 اليكـاو، يحتاج إلى تعديل الـسياسات الحاليـة ل  فإنه  لفرض الضرائب على الوقود،  مماثال ا النظام تدبير  شملإذا   -

  والمئات من اتفاقات الخدمات الجوية؛
  عدة؛ قد يستغرق سنواتفإن هذا أيضا وال، مؤسسة دولية جديدة لجمع وتوزيع األملزم إنشاء إذا  -
ـ  ا مفتوح انظاميجب أن يكون    لطيران الدولي،   لالتجار باالنبعاثات ل  نظام  إنشاء  في حال    - وليـة  ا بـسوق د    مرتبط

 .الذي ال وجود له حاليااألمر كربون، لل

 )االيكاو إطار ضمناإلقليمية والحكومية المبادرات  ()جيم(السيناريو   ٦- ٤

هذا يحدد و. االيكاو ولكن ضمن إطار األقاليمالسوق من جانب الدول أو القائمة على آليات يذ التدابير يتم تنف  ١-٦- ٤
. في تحقيق األهداف العالميةبها الطريقة التي ينبغي أن تسهم  ذلك ، بما فيهذه التدابيراإلطار المبادئ المتفق عليها لتنفيذ 

 . في المستقبللبناء نظام عالميدعائم رئيسية ن الدول كل دولة مسياسات ستقدم خطة منسقة بحيث تشكل و

 المزايا
عليه في  هو  أفضل مما   بصورة  الدول بشأن مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة        شواغل  بعض  يمكن مراعاة    -

  ؛)بعضالاستبعاد تم ( ألن كل دولة ستقوم بتنفيذ خطتها الخاصة )باء(السيناريو 
  مؤسسية؛يث الجدوى ال أقل من حكلايكون هناك مشس -
بـع   تت شركات الطيـران  سهل على   يمما س  الحد األدنى،    إلىعدد التدابير المختلفة التي تنفذها الدول       سيتم خفض    -

  ؛نظامال
  ؛ اإلطارتطويرالتي تمت الموافقة عليها بالفعل لتعزيز إرشادات االيكاو م استخدايمكن  -
كميـة  على   ى أقص ق حد يطبأن يتم ت  ان الدولي، شريطة    تطور االنبعاثات من الطير   لأفضل  توقعات  كون هناك   ست -

  ؛نبعاثات الدوليةالكبيرة من ا
  ؛٢٠١٠لعام اليكاو ة لومي في الجمعية العم العامةأهم أدوات السياسةيمكن االتفاق على  -
 ).)باء(السيناريو ( القطاعي العالمي  نحو النهجانتقاليا )جيم(السيناريو قد يصبح  -

  المساوئ
  .حقيقي نظام عالميمن  أقل كفاءة هذا السيناريو -

  المناقشة  ٧- ٤
 بعض األعضاء، ولكن قدمهاالتي  المثيرة لالهتمام هذا القسم من تقرير الفريق العامل بعض األفكاريعرض   ١-٧- ٤

  .٥القسم االستنتاجات في  وترد .لفريق العاملامن  استنتاج فيه الكفاية لتصبح  بمالم تناقش
التراخيص القابلة للتداول، ثاني أكسيد الكربون على انبعاثات ه يفضل استخدام رسوم نبعض األعضاء أرأى   ٢-٧- ٤

  . الطويلاألجلللتخطيط على ة دقبها بيرات األسعار في السوق ويسهل التنبؤ يوذلك ألنها ال تخضع لتغ
 رسوم ، وأنعلى أعلى مستوى من التشغيلفرض رسوم  سيكون من األسهل هكان من المسلم به عموما أنو  ٣-٧- ٤

 . من حيث العبء اإلدارياسهل تطبيقاألكون تالوقود س
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ف لتوفير يلااالنبعاثات هو األكثر فعالية من حيث التك باالتجارعلى أن بعض األعضاء من جهة أخرى وشدد   ٤-٧- ٤
 .ات السوقآلي في التدابير القائمة على نظرااليكاو لدى ال أقرتهاالنبعاثات، وهو ما وسيلة لخفض 

من خالل الجمع بين البساطة التدابير المختلطة نوع جديد من ه يمكن التفكير في توفير أنأيضا ورأى الفريق   ٥-٧- ٤
ستخدم ستاالنبعاثات إذا كانت الدول لمخططات االتجار بالدول، والكفاءة البيئية  تجمعهابالنسبة للرسوم التي اإلدارية 
 . السوقفي لشراء أرصدة الكربون االيرادات

النهجين، ويمكن القبول ب. االتجار كال من رسوم االنبعاثات ومخططات )جيم(شمل السيناريو يويمكن أن   ٦-٧- ٤
بفعالية لمعالجة تغير  االيرادات خدمأن تستشريطة أن يكون هناك هدف مشترك من حيث الحد من انبعاثات الكربون، و

 .المناخ

الجزء بأن يغطي المخطط ضمن أن تكنة التي من شأنها الحلول الممهم بوأعرب بعض األعضاء عن اهتمام  ٧-٧- ٤
  .األكبر من االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي

نه يتصور أحد األعضاء أومع ذلك، . للمشغلينيتسم بالتمييز بالنسبة أال  ويكون بسيطاوأي نظام ينبغي أن   ٨-٧- ٤
الناقلون الجويون صدر يحيث  بلدا تقريبا ٣٠ إلى ٢٠ لدىة مشكللالتصدي لقائم على العتبة باعتماد نهج من األبسط سيكون 
المقابل  صغير نسبياالعدد العن طريق تعديل وذلك ، االيكاو وفقا لبيانات على النطاق العالمي ٪ من االنبعاثات ٨٠حوالي 

 .التمييزذلك سيؤدي إلى بعض من اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية، رغم أن 

ية كيفتوضيح األطراف المستهدفة، واالنبعاثات، ينبغي باالتجار مخطط يناقش  عندما هأناء عضويرى أحد األ  ٩-٧- ٤
 من الصعب تقييم فعاليته يكونالمعلومات الواردة أعاله، وفي غياب . تنفيذ المخططية  الحد األقصى، وكيفمتطلباتتحديد 
 .وكفاءته

ال بد ف من التدابير، مجموعةاالنبعاثات من وح لالتجار بمخطط مفتأنه عندما يتم اختيار أحد األعضاء ويؤكد   ١٠-٧- ٤
 فرضال ه من الضروريأنويعتقد أيضا .  على النحو الواجبالجهد للقيام بذلكهدف ومستوى الإمكانية تحقيق في من النظر 

يران الدولي قطاع الطأن يقوم المعقول  من غير أنهويرى . المخطط المفتوحفي متكافئة جهود بذل جميع المشاركين على 
 د قطاع الطيرانوأقل من جهبجهود هدف الاالنبعاثات من القطاعات األخرى، التي بلغت أو تجاوزت حصص شراء ب

 .الدولي

 تـم إذا و.  المسؤولية المشتركة ولكن المتباينـة   مراعاةي نظام، باعتباره وسيلة ل    ألنهج مرحلي   ويمكن توخي     ١١-٧-٤
فـي  الصرامة  زيادة  تحديد  ويمكن  . تشويه المنافسة  لتجنبالطريق الجوي   لى أساس   عطبق  ييمكن أن   فتطبيق هذا المفهوم،    
معايير تحديد مدى نضج الـسوق علـى أدنـى    ويمكن أن تقوم . معينطريق  نضج السوق على    بازدياد  الحد من االنبعاثات    

 ن فئات الدول لهـذا الغـرض       م ا صغير اعدديمكن أن تحدد االيكاو     و.  الطرق كال البلدين في نهايات    في   التقدممستوى من   
 .بوجه خاص

ـ   جزءستخدم يينبغي أنأنه عضاء األبعض اعتقد ، المخططمن   المحققةوفيما يتعلق باستخدام األموال       ١٢-٧-٤ شراء ل
ينبغي أن يعاد توجيههـا لقطـاع   بشأن الكمية التي  المسألة  كانت  هدف معين، و  لأرصدة الكربون لتعويض االنبعاثات الزائدة      

 .البلدان الناميةمشاريع في لى توجه إن أ تحسين كفاءة الوقود، والنسبة التي يجب ن أجلمالطيران 

علـى قطـاع   المحققـة   استخدام األموال يقتصرمن المنطقي بشكل أكثر أن سيكون أنه أحد األعضاء  ويعتقد    ١٣-٧-٤
 .بلداناستخدامها لتقديم الدعم والمساعدة لهذه البالطيران الدولي في البلدان النامية 

بما أنـه مـن المـرجح أن    تحديا مثل قد يااليكاو مستوى  على  عالمي مخططأن تحديد   أحد األعضاء   ويعتقد    ١٤-٧-٤
 الصادرة عن   مختلفة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة    الدول  نهج ال السوق أدوارا مختلفة في     تؤدي التدابير القائمة على آليات      

 .الطيران
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جزء من انبعاثات غـازات الدفيئـة       الحتسب  يهذا اإلطار أيضا كفالة أن      ه ينبغي ل  إلى أن وأشار أحد األعضاء      ١٥-٧-٤
 . مثل مقدمي خدمات الحركة الجوية والمطارات اآلخرينالمصلحةأصحاب عزى إلى يي ذال

 واحدة  دولةجانبأن المسؤولية النهائية للبت في استخدام اإليرادات المحصلة من     بأيضا  ، تم التذكير    ومع ذلك   ١٦-٧-٤
نظام دور الدول على تحصيل الرسوم وتحويل األموال إلى         يمكن أن يقتصر    ،   المطاف في نهاية و. تلك الدولة على عاتق   تقع  

 .أداة قانونية دولية في هذا الشأناعتمدت مخطط عالمي، إذا مسؤول عن 

 لجمـع  ا صارمانظامتضع االيكاو  للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بأن     وأوصى االجتماع الثالث    ١٧-٧-٤
إعداد التقـارير والتحقـق مـن    سيكون و. إعداد التقارير ورصد التقدم المحرز في ضوء األهداف المحددة    من أجل   البيانات  

 .االيكاواعتمدتها  قائمة على آليات السوق ي تدابيرألصحة بيانات األداء من العناصر الرئيسية 

   االستنتاجات الرئيسيةسودةم  - ٥
 لطيران الدولي العام لقطاعيالنهج ال  ١- ٥

 مع سياسات األقاليمالسوق التي تنفذها الدول أو  أن التدابير القائمة على آليات  علىعمومايوافق الفريق   ١-١- ٥
هذا النهج وقد يزيد . ال تزال بعيدة عن الحل األمثل االيكاو  وضعتهعالميقطاعي ومعايير مختلفة في ظل عدم وجود إطار 

 .ةصناع قطاع الد امتثالعقّيخلق أعباء ال داعي لها للصناعة ويخلق مخاطر تشويه المنافسة، ويالتنسيق، وصعوبة من 

يجب أن تحدد ولكن . لطيران الدوليل فريد عالميقطاعي  نظام ه قد يكون من المرغوب فيبأنالفريق  ويقر  ٢-١- ٥
لهذا السبب، من و. العالميألمم المتحدة إلدارة مثل هذا النظام من وكاالت اوكالة أخرى في أو في االيكاو نفاذ اإلسلطات 

واجه تحديات كبيرة، وال سيما في األجلين يبين أمور أخرى، يدرك الفريق العامل أن تنفيذ مثل هذا النهج من شأنه أن 
 .القصير والمتوسط

ي من خالل قطاعإطار وضع ي المضي ف من األجدى ه أنالفريق بناء على ذلكرى يولوية، األوعلى سبيل   ٣-١- ٥
بما يتماشى مع المبادئ المتفق بها  السوق الخاصة  آلياتاعتماد التدابير القائمة علىبقاليم يسمح للدول واألنظام االيكاو، 
 .اإلطارهذا التي وضعها عليها عالميا 

كثر فعالية وكفاءة األدابير  التأن يتم اختيار) أ: (ما يلي الخصوص على وجه االيكاو إطار وينبغي أن يكفل   ٤-١- ٥
أن تؤخذ في االعتبار الظروف يمكن ) ج(و، كامالاحتراما مبدأ عدم التمييز بين المشغلين أن تحترم الدول ) ب(، وفحسب

يمكن تنسيق التدابير القائمة على ) ه(الصناعة، وقطاع امتثال تسهيل ) د(، وإقليمالخاصة والقدرات المختلفة لكل دولة و
 .ةمالئمصورة النطاق الجغرافي بتناول مسائل ) و(و رهااكرال يتم تق والسوآليات 

التكافؤ وينبغي إنشاء . فرض الرسوم مرتين/تجنب احتسابعلى األقل أن يضمن اإلطار مثل هذا كما ينبغي ل  ٥-١- ٥
 رحلة معينة، لموفرة فيا  المخفضةانبعاثات الكربونان طنإلى أاستنادا السوق آليات بين نوعين من التدابير القائمة على 

 . مختلف األسواقفي الكربون مختلفة وليس على أساس تكلفة التدابير، ال سيما إذا كانت أسعار أرصدة

 قاليملدول واألل السوق  آلياتالتدابير القائمة علىخيارات   ٢- ٥

أثر  لمعالجة ات السوق القائمة على آليتدابيربشأن ال بأعمال مكثفة االيكاو قد اضطلعتيالحظ الفريق أن   ١-٢- ٥
وقد أتاح ذلك للجمعية . التابعة لهاجملة أمور، من خالل لجنة حماية البيئة تغير المناخ، في على انبعاثات الطيران الدولي 

  . بشأن الخيارات الممكنةاالرشاداتتقديم بعض اليكاو ة لوميالعم
أكثر مثل ال يفرض الرسوم م انظ واالنبعاثاتر بالتجاالنظام المقفل لكال من  أنعلى  ويوافق الفريق عموما  ٢-٢- ٥

تثير فهي الضرائب المفروضة على الوقود خيارا، ه في حين يمكن أن تمثل  أنيقركما . الخيارات فعالية من حيث التكلفة
 .اتفاقات الخدمات الجوية الثنائيةبقانونية، بما في ذلك ما يتعلق أخرى وتتعلق بالسياسة العامة مسائل 
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الدول جانب نوعين من التدابير من قد تم اختيار من بين الخيارات األخرى الممكنة، ه، أنفريق باليسلم و  ٣-٢- ٥
مع نظم نهائية مفتوحة لالتجار باالنبعاثات ) أ: ( وهيالسوقالتدابير القائمة على آليات التي تعمل حاليا على وضع قاليم واأل

 على مشغلي  المعبأ في خزان الطائرةوقودال رسوم فرضمقفلة تنظم أولية ) ب( و مباشرة،إدراج مشغلي الطائرات
 . القطاعي لاليكاوطار في اإلنبديالن الاخيارالن اهذويمكن أن يندرج . الطائرات

 والتدابير اإلقليميةالتدابير الحكومية التفاعل بين   ٣- ٥

السوق التي القائمة على آليات لتدابير ضمان فعالية التفاعل بين ا  من األهمية بمكانه عموما أنيعتبر الفريق  ١-٣- ٥
وكذلك للحد من مخاطر تشويه المنافسة وتسرب المشغلين الجويين األعباء على ازدواج لتفادي قاليم تعتمدها الدول واأل

 .الكربون

ن الطيران الدولي إلى سوق الكربون العالمية عه يمكن متابعة وصول أنالفريق إلى شير وفي هذا السياق، ي  ١- ١-٣- ٥
بأن تعمل فريق الويوصي . اإلقليميةوالحكومية في إطار التدابير وعة وضالمأسواق الكربون المحلية بين ربط الطريق 

 .تسهيل هذه العمليةاإلرشادات من أجل إعداد االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ على مواصلة االيكاو مع 

  الخطوطمشغليجميع على بأن تطبيق تدابير مماثلة  الفريق يقرالمشغلين، بين ضمان عدم التمييز ومن أجل   ٢-٣- ٥
تنفيذ تدابير في كل بلد مغادرة وغيرها ه ينبغي اعتبار وافق أيضا على أن يولكنه. األمثلمثل الحل إقليمين قد ي أو تينبين دول

 .بديل مقبول لتقليل التشوهات التنافسيةكمن المعايير 

 قاليمكل من الدول واأللة قدرات الخاصالوالمحددة الظروف   ٤- ٥

االحتياجات والقدرات الخاصة للدول النامية عند تنفيذ التدابير القائمة على مراعاة الحاجة إلى فريق درك الي  ١-٤- ٥
 .قاليممستوى نضج أسواق الطيران في مختلف الدول واألالخصوص في ويجب أن ينظر على وجه . السوقآليات 

 من جانبمع مبدأ عدم التمييز  بها تفاعلالتي يمكن أن تكيفية الو يق من التفرمختلفة أشكالالفريق في ونظر   ١- ١-٤- ٥
التدابير  صرامة جعل) أ : ( ما يلي النهج المختلفة يمكن أن تشملعنبعض األمثلة والحظ أن .  المشغلين الجويينبينالدول 

مع األخذ في االعتبار مستوى المحققة يرادات اإلتوزيع ) ب(و أسواق الطيران، اختالفبة  السوق مختلفالقائمة على آليات
مستوى  استنادا إلى تدريجيامشاركة الدول ) د(وتحت عتبة معينة، لالنبعاثات الصغيرة المصادر إعفاء ) ج(والتنمية للدول، 
 . لديهانضج السوق

   السوق آلياتالتدابير القائمة علىعن المحققة االيرادات استخدام   ٥- ٥
السوق التي تنطبق على آليات  عن التدابير القائمة على المحققة عموما على أن اإليرادات ريقالفوافق ي  ١-٥- ٥

يمكن أن تستخدم لتمويل تخفيف آثار تغير المناخ وتدابير التكيف ذات األولوية في مجال الطيران، وربما  الطيران الدولي
 .، وال سيما في البلدان الناميةأيضا في قطاعات أخرى، على الصعيد الداخلي ولكن أيضا في الخارج

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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APPENDIX A 
English only 

 
 

MARKET-BASED MEASURES WORKING GROUP 
 
Membership 
 
Chair: Mr. Paul Schwach (France) 
 
Mr. Carl Burleson (Adviser to US) 
Ms. Brigita Gravitis-Beck (Canada) 
Mr. Luiz Alberto de Melo Brettas and Jorge Silveira (Advisers to Brazil) 
Mr. John Doherty (Australia) 
Mr. Jocelyn Fajardo (Adviser to France) 
Mr. Zhanbin (China) and Mr. Sun Guoshun (Adviser to China) 
Mr. Tetsu Shimitzu (advisor for Japan) 
 
The following persons also participated to the work of the Working Group: 
 
Mr. David Southgate (adviser from Australia) 
Ms. C Blain (adviser from Canada) 
Ms. Sam Brand (adviser from Canada) 
Mr. Philippe Langumier (adviser from France) 
Mr. Ted Milczarek (adviser from Australia) 
 
The group received also contributions from: 
 
Mr. Mohammed Ali Jamjoon (adviser from  Saudi Arabia) 
 
 
Terms of reference 
 
Explore options on Market-Based Measures to assist a program of action to address emissions from 
International Aviation having regard to: 
 
recent announcements of industry proposals and different scenarios available; 
work already conducted within ICAO and the importance of avoiding duplication; 
 
Explore the scope of what can be achieved through market-based measures and related metrics. 
 
Deliverables 
 
Report advising GIACC/4 on options for further work. 
 

— END — 
 
 




