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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةلجنة لا

  حماية البيئة  : من جدول األعمال١٧ لبندا
  إدارة آثار الطيران على تغير المناخ

 )أستراليا  منمقدمة(

  الملخص التنفيذي
  

ثات غازات الدفيئة جيا بشأن إدارة انبعايتتبين ورقة العمل هذه موقف استراليا ازاء وضع االيكاو إطارا استرا
  .من الطيران

  :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي: اإلجراء
  .تقرير االسراع بوضع إطار استراتيجي إلدارة انبعاثات الطيران  )  أ

  .تحديد أولويات التدابير التشغيلية والفنية ضمن اإلطار  ) ب
تكميلية األخرى، مثل الخيارات المفتوحة لالتجار  يعزز أيضا التدابير المتوازن التشجيع على وضع نهج   )ج

  .باالنبعاثات
تقرير تأييد مبادئ التعاون متعدد األطراف في تشجيع خيارات االتجار باالنبعاثات للطيران الدولي التي   ) د

  .تنفذها األطراف المتأثرة على أساس االتفاق المشترك
 األهداف

  :ستراتيجيةاال
التقليل إلى أدنى حـد      – حماية البيئة ( Cالهدف االستراتيجي   ورقة العمل هذه مرتبطة ب    

  )من التأثير السلبي للطيران المدني العالمي على البيئة
اآلثار 
  :المالية

  .ال تنطبق

  ٥-٣٥قرار الجمعية العمومية   المراجع

  ةـالمقدم  - ١
ثل انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران وتم. يعتبر تغير المناخ تحديا عالميا خطيرا تلتزم استراليا بالتصدي له  ١- ١

وتزداد انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون من الطيران .  في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة من منشأ بشري٢الدولي نحو 
 .ومن المهم أن يعالج القطاع آثار انبعاثات الطيران على المناخ.  في المئة تقريبا في السنة٣ بمعدل العالمي
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ونظرا للمسائل العالمية . استراليا أن معالجة االنبعاثات من الطيران تتطلب استجابة عالمية فعالةترى   ٢- ١
الواضحة المتعلقة بالنهوج الممكنة للتقليل أو الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدولي، فمن المالئم تماما أن 

ويحث قرار . كاو هي المنبر المالئم الذي يمكن داخله القيام بهذاواالي. ننظر في هذا من خالل مباحثات متعددة األطراف
 أن تؤثر سلبيا على  الدول على االمتناع عن اتخاذ تدابير بيئية من طرف واحد من شأنها٥- ٣٥الجمعية العمومية لاليكاو 

 .النمو المنتظم للطيران المدني الدولي

اتيجي لمعالجة انبعاثات الطيران، ويسرها أن تالحظ ترحب استراليا بوضع االيكاو المقترح لنهج استر  ٣- ١
  .طيران الدولي بأن هذه المسألة في حاجة ألن تعالجها االيكاو كمسألة ذات أولويةاعتراف مجتمع ال

وينبغي أن يتضمن نهج االيكاو تقييم . من األهمية بمكان أن تتبع االيكاو نهجا متوازنا إزاء هذه المسألة  ٤- ١
سعة من التدابير للتقليل بنجاح من انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران، وخاصة النهوج التكنولوجية وتطبيق طائفة وا

  .والتشغيلية العملية التي يمكن أن تثبت تحقيق مكاسب مبكرة، وتشمل التدابير القائمة على آليات السوق
ورة غير متناسبة على الناقلين على ، وال تؤثر بصترى استراليا أن التدابير ينبغي أن تكون غير تمييزية  ٥- ١

وينبغي تنفيذ التدابير بطريقة ال تؤدي .  رحالت جوية طويلة المدى وتنفذ بدون تحيز من خالل عملية توافق عليها االيكاو
  .الى االنصراف عن العمل متعدد األطراف المنسق

أدوار رئيسية، بما في ذلك شركات بغية ضمان استدامة صناعة الطيران، ينبغي أن يشترك جميع القائمين ب  ٦- ١
 في حوار صريح من  والحكومات، المحلي في الصناعة وممثلو المجتمع اآلخرونالطيران والمطارات وأصحاب المصلحة

وهذا مهم بصفة خاصة في ضوء الضغط العام المتزايد .  خالل االيكاو بشأن أفضل كيفية لمعالجة االنبعاثات من الطيران
  . أو وقف تطورات البنية األساسية للمطارات النمولمناخية النبعاثات الطيران عن طريق تقييدلمعالجة اآلثار ا

يمكن أن تكون معالجة انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران في صالح الصناعة والمجتمعات المحلية والبيئة،   ٧- ١
وعلى سبيل المثال، تقلل مبادرات كفاءة .  الدفيئةباتخاذ العديد من التدابير المنطقية اقتصاديا وبيئيا للتخفيف من غازات 

الوقود كال من انبعاثات غازات الدفيئة والتكاليف، وتقلل المبادرات التشغيلية انبعاثات غازات الدفيئة وتحسن الكفاءة 
  . سواءالتشغيلية للمطارات على حد

  جوانب التقدم التكنولوجي  - ٢
متابعة وتنفيذ جوانب التقدم التكنولوجي الموجهة لتحسين كفاءة قطاع ينبغي اعطاء أعلى درجة من األولوية ل  ١- ٢

  .ومن المرتقب أن تشمل هذه الجهود تصميم الطائرات ونظم المالحة الجوية والمطارات.  الطيران
.   بوضوحبصورة فائقة أن يتسنى قياس واثبات منافع جوانب التقدم التكنولوجي بالنسبة لالنبعاثاتمن المهم   ٢- ٢
  . الجديدة من خالل الحساب ونشر مؤشرات األداءنولوجيانبغي متابعة المنافع من تنفيذ التكوي

  تحسينات الكفاءة التشغيلية ومقدمو خدمات المالحة الجوية  - ٣
المالحة الجوية دور رئيسي يؤدونه في تنفيذ إجراءات تشغيلية أكفأ يمكن أن تنجم عنها لمقدمي خدمات   ١- ٣

  . نبعاثاتوفورات كبيرة في اال
، تعمل " ألسترالياالخدمات الجوية"  المعروفة باسمخدمات المالحة الجوية في أستراليا،لمقدمة ال  الهيئةظلت  ٢- ٣

وتشمل هذه التدابير .  من التدابير لتقليل حرق الوقود واالنبعاثاتمجموعةب مع شركات الطيران لتنفيذ باالشتراك عن كث
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 وعمليات االقتراب رات طيران مرنة، وتحسين ترتيب مراقبة الحركة الجوية للطائراتتحسين كفاءة الوقود عن طريق مسا
  . للنزول المستمرة

  االتجار باالنبعاثات  -٤
. يمكن أن يكون االتجار باالنبعاثات وسيلة تكميلية مجدية اقتصاديا لمعالجة االنبعاثات من الطيران الدولي  ١- ٤

فعالة لمعالجة االنبعاثات من الطيران الدولي، فقد يتعين االتفاق عليه بصورة مشتركة داة أولكي يصبح االتجار باالنبعاثات 
  . أوسع تشمل القطاعات األخرى التي تنبعث منها غازات الدفيئةنهوجبين األطراف المتأثرة وأن يكون جزءا من 

ة داخل االيكاو والنظام أي مخطط عالمي لالتجار باالنبعاثات يشمل الطيران الدولي سيقتضي مفاوضات جدي  ٢- ٤
 ينبغي أن تشجع االيكاو الدول المتعاقدة على تنفيذ مخططات وطنية بطريقة ،وفي هذه األثناء. المناخي األوسع على السواء

ومن المحتمل أن يؤدي العمل من . ال تنطوي على مساس بأنشطة األطراف األخرى وتدعم مبادئ التعاون متعدد األطراف
طالع به في ضلصدد إلى االنتقاص من قيمة العمل الجيد الجاري بالفعل والنشاط الذي من المزمع االطرف واحد في هذا ا

  .االيكاو

  التعويض عن الكربون  - ٥
يمكن أن يسمح التعويض عن الكربون للطيران بالمساهمة في العمل المناخي وينبغي اعتباره جزءا من نهج   ١- ٥

  .ي لمعالجة انبعاثات الطيران الدولنمتواز
 أي مخطط للتعويض متانةد ثقة عامة في شفافية وناجحا فمن األمور األساسية أن توجلكي يكون التعويض   ٢- ٥

 المتبادل واعتماد مخططات التعويض ينبغي أن ولذلك فإن أي منهجية موحدة لحساب االنبعاثات واالعتراف. يتم اعتماده
  .تكون جزءا من استراتيجية لاليكاو لالنبعاثات

كتدبير مؤقت، ينبغي تشجيع المشاريع الرائدة للتعويض الطوعي، مثال في مجاالت تفادي إزالة الغابات و  ٣- ٥
 خارج آلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو ومثل هذه المخططات الرائدة قائمة. وإعادة زراعة الغابات في البلدان النامية

  .الدوليوبذلك فهي جذابة لعمليات التعويض الخاصة بالطيران 

  التدابير اإلضافية  - ٦
  المطارات

تعد المطارات جزءا ال يتجزأ من نظام الطيران وبهذه الصفة ينبغي أن تكون مسؤولة عن خفض آثارها من   ١- ٦
وعلى سبيل المثال، ينبغي . الكربون إلى الحد األدنى وإبالغ مجتمعاتها المحلية باالجراءات التي تتخذها لتحقيق هذا الهدف

وينبغي أيضا . لمطارات على إصدار ونشر استراتيجيات لتغير المناخ تصف التدابير التي تنفذها إلدارة االنبعاثاتتشجيع ا
  . أن تراقب وتبلغ بانتظام عن التغيرات في آثارها من الكربون مع مرور الوقت

  أنواع الوقود البديلة
اع بديلة من وقود الطيران من مصادر غير  أنوستتعزز االستدامة طويلة األجل للطيران إذا تسنى تطوير  ٢- ٦

وينبغي النظر في التشجيع اإلضافي ألعمال البحوث في أنواع الوقود البديلة من أجل قطاع . حفوريقائمة على الوقود األ
  .الطيران على وجه التحديد
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  التعاون اإلقليمي
. لتدابير لمعالجة انبعاثات الطيران الدوليينبغي تشجيع البلدان على تعزيز الحوار والتعاون اإلقليميين بشأن ا  ٣- ٦

بلدان معا في سبيل ال  عمل منويوجد مثال احتمال كفاءات الوقود المعززة وانبعاثات غازات الدفيئة المخفضة المستمدة
  .طرق جوية وترتيب للحركة الجوية أكثر كفاءة

شأن انبعاثات الطيران الدولي، بما في ذلك لهذه الغاية، تشجع أستراليا بنشاط الحوار والتعاون اإلقليميين ب  ٤- ٦
وقد استضافت أستراليا في سنغافورة ندوة استراتيجية . الحوار والتعاون من خالل التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادي

سيا ن االقتصادي آلوأتاحت الندوة فرصة مهمة للنظم االقتصادية للتعاو.  أغسطس١١ الى ١٠بشأن انبعاثات الطيران من 
بحث هذا التحدي العالمي المهم استراتيجيا ومناقشة الخيارات ل الرئيسيين في الصناعة والمحيط الهادئ وأصحاب المصلحة

  ).لالطالع على ملخص الرئيس) ألف(أنظر المرفق (الفنية والتشغيلية والسياسية ومجاالت العمل التعاوني 
التعاوني في إعالن سيدني الصادر عن قادة التعاون رى االعتراف بانبعاثات الطيران كمجال للعمل ج  ٥- ٦

. ٩/٩/٢٠٠٧ في صدارهاالقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ بشأن تغير المناخ وأمن الطاقة والتنمية النظيفة والذي تم إ
في  الخاص -وتضمن إعالن التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ الموافقة على عقد ندوة استراتيجية ثانية للقطاع العام

 الطائرات وأنواع الوقود  وتصميم إلحراز تقدم في العمل في مجاالت رئيسية مثل إدارة الحركة الجوية٢٠٠٨أوائل عام 
  .البديلة

الحظ قادة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ أيضا دور االيكاو القيادي في وضع نهج متوازن   ٦- ٦
  . ذات الصلةة الدولييةوثائق القانونالة المشتركة والنبعاثات الطيران يقوم على الموافق

  تحقيق التوازن بين الضوضاء واالنبعاثات  - ٧
.  ضوضاء الطائراتالنظر في ينبغي متابعة هذا بمعزل عن  البينما أن تقليل االنبعاثات هو إحدى األولويات،  ١- ٧

ة أعلى من االنبعاثات، وخاصة عند إدارة ومن المعترف به أنه في بعض الظروف ستحظى الضوضاء بدرجة من األولوي
  .اآلثار البيئية المحلية

  العملفي العديد من الظروف سيكون من الضروري تحديد توازن بين االنبعاثات والضوضاء من خالل  ٢- ٧
وعلى سبيل المثال، قد يكون من الممكن تحقيق . االشتراك مع المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من المطاراتب

أثناء النهار في أيام العمل مثالً (العمليات المثلى في أحد المطارات بشأن االنبعاثات في األوقات التي تحتمل فيها الضوضاء 
ي األوقات المتسمة بالحساسية إزاء الضوضاء مثل األمسيات وعطالت نهاية وتحقيق الضوضاء المثلى ف) خالل األسبوع

  . األسبوع
 التي يتعين فيها إعطاء إدارة الضوضاء األولوية على تقليل االنبعاثات إلى الحد األدنى، قد األوضاعفي   ٣- ٧

  .حد األدنىيعطى االعتبار للتعويض عن االنبعاثات اإلضافية المتعرض لها لتقليل الضوضاء إلى ال

  مجاالت للمزيد من العمل  - ٨
من األمور األساسية أن تكون جميع القرارات السياسية المتعلقة بآثار الطيران على تغير المناخ قائمة على   ١- ٨

 وأدوات متفق عليها لحساب انبعاثات غازات الدفيئة ولهذه الغاية من المهم إعطاء األولوية لوضع منهجيات. بيانات متينة
  .لها واالبالغ عنهاوتحلي
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وفضال عن ذلك، تقتضي سياسة النقل االستراتيجية السليمة فهما جيدا لآلثار المناخية النسبية لوسائط النقل   ٢- ٨
ومن الشائع االطالع على مشورة توصي بالرحالت على الطرق أو السكة الحديدية، بدال عن الجو، لتقليل . المتنافسة

. ومن المهم أن يكون قطاع الطيران مدركا للتكاليف والمنافع المرتبطة باالستبدال. حد األدنى الدفيئة إلى الانبعاثات غازات
  .وهذا مجال جدير بالبحث

قد يمكن تحقيق تخفيضات ذات شأن في انبعاثات الطيران عن طريق تنفيذ برامج إفصاح المستهلك والحافز   ٣- ٨
ن تشمل هذه البرامج، مثال، مخططات لبيان مقادير االنبعاثات ويمكن أ. الطوعي التي تؤثر على سلوك الطيران الفردي

إلى الركاب حوافز لحمل  أو المخططات التي تقدم  الطائراتاتزاالمعلومات عن كفاءة طرنشر  وأعلى الطرق الجوية 
  .أمتعة أقل

  خاتمـة  - ٩
وسيتعزز هذا الهدف . لطيرانمن الواضح أنه تسنح لاليكاو فرصة لتعزيز دورها في معالجة مسألة انبعاثات ا  ١- ٩

  -:إذا قامت الجمعية العمومية بما يلي
  قررت االسراع بوضع إطار استراتيجي إلدارة انبعاثات الطيران؛  )أ

  حددت أولويات التدابير التشغيلية والفنية ضمن اإلطار؛  )ب
لمفتوحة لالتجار التكميلية األخرى، مثل الخيارات ا شجعت على وضع نهج متوازن يعزز أيضا التدابير  )ج

  باالنبعاثات؛
قررت تأييد مبادئ التعاون متعدد األطراف في تشجيع خيارات االتجار باالنبعاثات للطيران الدولي التي   )د

  .متأثرة على أساس االتفاق المشتركتنفذها األطراف ال
  

---- --- -----  
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  المرفق
  يا والمحيط الهادئ الحلقة الدراسية االستراتيجية لمجلس التعاون االقتصادي آلس

   انبعاثات الطيرانمعالجةبشأن تدابير 

  موجز الرئيس
 حلقة دراسية استراتيجية بشأن تـدابير إدارة انبعاثـات    أغسطس١١ الى ١٠ في الفترة من استضافت أستراليا في سنغافورة  

. ي آلسـيا والمحـيط الهـادئ    االقتـصاد ظمت الحلقة الدراسية بناء على طلب وزراء النقل في مجلس التعاون      ونُ. الطيران
 به في االيكاو من أجل التوصل إلـى        المضطلع عن تأييدهم للعمل     ٢٠٠٧ في اجتماعهم المعقود في مارس    وأعرب الوزراء   

، وطلبوا من الفريق العامل المعني بالنقل تناول خيارات العمل          الرضا المتبادل نهج متوازن إزاء انبعاثات الطيران يقوم على        
  . بالسياسة العامةجل التوصل إلى نهج مستدامة فيما يتعلقالتعاوني من أ

فـي   مجلس التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ وأصـحاب المـصلحة   لدولوقد أتاحت الحلقة الدراسية فرصة هامة  
ـ    ، دراسة استراتيجية  الهام العالمي   التحديلصناعات الرئيسية لدراسة هذا     ا لية والمتعلقـة   ة والتـشغي   ومناقشة الخيارات الفني

  . ومجاالت العمل التعاونيبالسياسة العامة

نـد  يا الجديدة وتايبي الـصينية وتايل     غين-ندونيسيا وبابوا أستراليا وأ : لس التعاون التالية   مج دول الحلقة الدراسية    توقد حضر 
 كما اشـتركت . متحدة واليابانوجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الفلبين وسنغافورة وفيتنام وكندا ونيوزيلندا والواليات ال          

االيكاو، والمجلس الدولي للمطارات، واالتحاد الدولي للنقل الجوي، ورابطـة          :  المنظمات الرئيسية التالية   في الحلقة الدراسية  
وحضرت هونغ  .  ومنتدى جزر المحيط الهادئ    ،الخطوط الجوية آلسيا والمحيط الهادئ، وأمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا          

 شركات الطيران والمطارات ومقدمي الخدمات       عن وضم ممثلو صناعة الطيران المدني ممثلين     . ين بصفة مراقب  كونغ الص 
  .وقدم الخبراء عروضا بشأن النهج التكنولوجية والتشغيلية والمتعلقة بالسياسات وما يترتب عليها من آثار. المالحية الجوية

ـ وحدد المشتركون نطاق العمل التعاوني في مجلس الت      وتبـادل ث وعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ في مجاالت البح
وسـينظر  .  المطروحـة  السياسات المالحة الجوية، ومواصلة تحليل       كفاءة البيانات وتنسيق العمل بشأن التدابير العملية مثل      

تولى التحضير لعقـد حلقـة   الفريق العامل المعني بالنقل في إنشاء فرقة عمل لتقوم بوضع برنامج عمل في هذه المجاالت وت 
  .٢٠٠٨دراسية أخرى في أوائل عام 

 ويتزايد الطلب على خـدمات      .كسيد الكربون على النطاق العالمي     في المائة من انبعاثات ثاني أ      ٢ إن الطيران يسهم بحوالي   
ا على تكـوين التكـاثف   لعروض بأن األثر الكامل النبعاثات الطيران، ال سيما أثره    وأفاد مقدمو ا  . الطيران ال سيما في آسيا    

ول مسألة انبعاثات الطيران أمـر      وسلّم المشتركون في الحلقة الدراسية بأن تنا      . والتغيم المرتفع ليس مفهوما بعد فهما كامال      
والحكومات ) بما في ذلك شركات الطيران والمطارات ومقدمو خدمات المالحة الجوية         (ام، وأن لجميع قطاعات الصناعة،      ه

  . بهاالضطالعا دورا يتعين عليه
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 التقدم التشغيلي والتكنولوجي فـي قطـاع   أوجه تحقيقها في االنبعاثات من خالل       بالفعل يجريوناقش المشتركون تخفيضات    
  . مجاال كبيرا لمواصلة اعتماد تدابير عملية لمعالجة االنبعاثاتوأشاروا الى أن هناكالطيران، 

الهائلة فيما يتعلق بالوقود واالنبعاثـات التـي سـتتحقق مـن خـالل              الكفاءة  صور   ممثلو شركات الطيران وغيرهم      بينو
ونوه المشاركون بالمكاسب الضخمة المتاحة من رفـع كفـاءة          . االبتكارات الجارية في مجال تصميم الطائرات والمحركات      

  .أساطيل الطائرات، باالستعاضة تدريجيا عن الطائرات القديمة بطائرات أحدث وأكثر كفاءة

 مجلس التعاون تعمل، جنبا إلى جنب مع مقدمي خدمات المالحة الجوية ومشغلي دولروض المقدمة أن بعض     الع وأوضحت
وناقش المـشاركون   . واالنبعاثاتالطائرات، على اتخاذ تدابير أكثر كفاءة إلدارة المالحة من شأنها تخفيض استخدام الوقود              

 على  اعتماد هذه النظم  ط الهادئ بالعمل على نحو تعاوني من أجل          مجلس التعاون االقتصادي آلسيا والمحي     دولامكانات قيام   
  .نطاق أوسع في كامل المنطقة

بلغ المشتركون بأن هذه التدابير العملية ذات أهمية وستسهم إسهاما مبكرا وهاما في معالجة االنبعاثات، ولكنها من غيـر                   وُأ
  .  آثار النمو عبر الزمنتعوض أن المرجح

 للمساعدة على معالجة مسائل االنبعاثات، بما في        للدوللى أن هناك بعض أدوات السياسة العامة المتاحة         وأشار المشتركون إ  
االنبعاثات، بيد أن هذه الخيارات ال بـد  ب االتجار مثل ذلك التدابير التنظيمية، والضرائب البيئية واآلليات القائمة على السوق،  

  .أن تدرس بعناية

  : التاليةالرئيسيةعلقة بالسياسة العامة، جرى تحديد المسائل ولدى مناقشة الخيارات المت

ضرورة دراسة كامل التكاليف واآلثار المترتبة على التدابير القائمة على السوق، بما فيهـا آثـار االسـتبدال                  •
 الممكنة إذا ما انخفض الطلب على الطيران؛

تحقيق نتائج بيئية فعالة بطريقـة تتـسم بالكفـاءة     من أجلالتعقدات المتعلقة بتنفيذ التدابير القائمة على السوق     •
 التكلفة؛ب مقارنة

، فـإن   مقارنة بالتكلفة االنبعاثات، على ما يبدو، أكفأ خيار لتخفيض االنبعاثات         ب االتجار  نُهج تمثلأنه في حين     •
 هذا الخيار يقوم على أساس أن يطبق على جميع قطاعات االقتصاد المولدة لالنبعاثات؛

 ؛ذات مصداقية بوصفها نهجا التعويضهج  ترتيبات تحقق فعالة حتى يمكن قبول نُوضعأنه يلزم  •

 بالنسبة لبعض القطاعات التـي تتـسم بحـساسية    ولو أنهأن سوق قطاعات النقل هي سوق غير مرنة نسبيا،    •
 ؛ الترفيهيةسياحةال مثل تصادية كبيرة على صناعات تقع آثار اققدو من غيرها أكثرلألسعار 

 ؛وتبادلهاصلة البحوث العلمية واالقتصادية، وجمع البيانات ضرورة موا •

تصميم الطـائرات   ب  المتعلقة تحسيناتالث والتطوير، وبخاصة في مجال      وضرورة االستثمار في مجاالت البح     •
 وأنواع الوقود البديلة؛

 ؛القريبلألجل  فضال عن اتخاذ تدابير لألجل الطويل اكتشافاتالسعي لتحقيق ضرورة  •
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 اسة الصلة بين االنبعاثات وضوضاء الطائرات ونوعية الهواء المحلي؛ضرورة در •

 ضرورة مواصلة العمل بشأن تنفيذ نظم اإلدارة البيئية وخطط الطوارئ؛ •

 الدفيئـة  اتصال أكثر فعالية بشأن المساهمة النسبية للطيران في انبعاثات غازات            ضرورة وضع استراتيجيات   •
 .من أجل احتواء انبعاثات الطيران ةاريالجعلى النطاق العالمي وفي الجهود 

 مجلـس التعـاون     فيمـا بـين دول    إن وجود صناعة طيران نشطة ومستدامة أمر ضروري للتكامل والنمو االقتـصاديين             
واتفق المشتركون على ضرورة اتخاذ تدابير لمواجهة انبعاثات الطيران، بيد أنهم أعربوا            . االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ   

  .المستمرالنمو االقتصادي االقليمي ب تستهدف تخفيض الطلب على الطيران يمكن أن تضر  التيتدابيرالألن عن القلق 

الـدول  يستلزم التسليم بتفاوت قدرات      لتعاون االقليمي في مجال الطيران     ل  النطاق ه المشتركون إلى أن تحقيق دعم واسع      ونو 
  . وبناء القدرات في جميع أنحاء المنطقة،ولوجي وبأهمية تنمية المهارات، والتعاون التكنعلى العمل

مسألة االنبعاثات المتولدة   ل للمعالجة العالمية  به االيكاو في وضع االستراتيجيات       تضطلعونوه المشتركون بالدور الرائد الذي      
  . والمجال المتاح لمجلس التعاون للمساهمة في هذا العمل،من الطيران الدولي

وأشار المـشتركون إلـى     . عاون والتنسيق أمران أساسيان لتحقيق نتائج فعالة على الصعيد العالمي         وسلّم المشتركون بأن الت   
  . المتبادلانبعاثات الطيران يستند إلى الرضا متوازن إزاء لألخذ بنهجتأييد الوزراء 

  

 ـ انتهــى ـ




