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  بشأن الخطة العالميةاالجتماع الرفيع المستوى 
 للتدابير القائمة على آليات السوق

 13/5/2016إلى  11من مونتريـال، 

عالميــة للتــدابير القائمــة علــى آليــات الخطــة ال اســتعرام مشــروع نــ  قــرار الجمعيــة العموميــة بشــأن :1 بند رقمال
 السوق ألغرام الطيران المدني

   للمجلس 208 الموجهة إلى الدورةالتوصيات  :2 البند رقم

 آليات على القائمة للتدابير العالمية الخطة بشأن التطورات
 لإليكاو العمومية للجمعية والثالثين الثامنة الدورة منذ السوق

 (العامة األمانة من مقدمة) 

 التنفيذي الموجز

ألغراض الطيران  خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق أنشطة المنظمة الرامية إلى وضع تعرض ورقة العمل هذه
. وبذل مجلس اإليكاو 2013الدولي، وذلك استجابة لطلب الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها الثامنة والثالثين المنعقدة في عام 

للتدابير القائمة على آليات  الخطة العالمية( المنبثق عنه والفريق الرفيع المستوى المعني بEAGوالفريق االستشاري لشؤون البيئة )
 (.CAEP( جهودًا حثيثة مدعمة بالمساهمات الفنية التي تقدمها لجنة حماية البيئة في مجال الطيران )HLG-GMBMالسوق )

( بشأن التدابير القائمة على آليات السوق GLADsوباإلضافة إلى ذلك، ُعقدت جولتان من الحوارات العالمية في مجال الطيران )
، وهي تشمل جميع األقاليم التي تدخل في مجال عمل اإليكاو، لتحيط المشاركين علمًا 2016أبريل و  ومارس 2015أبريل خالل 

للتدابير القائمة على آليات السوق  الخطة العالميةوإلطالعهم على مشروع نص قرار الجمعية العمومية بشأن بأعمال اإليكاو 
الدولي. ويرد موجز عن نتائج جولَتي الحوارات العالمية في مجال الطيران في ورقة عمل االجتماع الثالث  ألغراض الطيران

 (.HLM-GMBM-WP/3للتدابير القائمة على آليات السوق ) الخطة العالميةالرفيع المستوى بشأن 

وبناًء على التقدم الذي أحرزته المنظمة منذ الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية، قرر المجلس عرض مشروع نص قرار 
 )انظر المرفق(.الجمعية العمومية على نظر االجتماع الرفيع المستوى 

  .للتدابير القائمة على آليات السوق الخطة العالميةاالجتماع الرفيع المستوى بشأن ات المعروضة على اإلجراء 5وتِرد في الفقرة 
 (4/10/2013)في  "القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية" – ((Doc 10022 الوثيقة :المراجع

 الخطةاالجتماع الرفيع المستوى بشأن ب الخاص التالي اإلنترنت موقع على متاحة وثائقالجميع  ستكون
 للتدابير القائمة على آليات السوق:  العالمية
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 المقدمة -1

، من خالل 2013الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها الثامنة والثالثين المنعقدة في عام  قررت 1-1
(، "وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق بالنسبة للطيران الدولي، ]وطلبت[ 19و 18)الفقرتين  18-38 القرار

 إلى المجلس، بدعم الدول األعضاء، أن:

لقة بالجوانب الفنية واآلثار البيئية واالقتصادية وطرائق هذه الخيارات الممكنة للخطة يختتم األعمال المتع  (أ 
العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، بما في ذلك آثارها على الجدوى والطابع العملي، ومع 

، حسب مراعاة الحاجة إلى تطوير الطيران الدولي ومقترح قطاع الطيران وسائر المستجدات الدولية
االقتضاء، ومن دون إخالل بالمفاوضات الجارية في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

 المناخ؛

ألغراض الطيران الدولي بمشاركة مسؤولين  الخطة العالميةتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل بشأن   (ب 
 وخبراء من الدول األعضاء إلى جانب المنظمات المعنية؛

تحديد القضايا والمشاكل الرئيسية، بما في ذلك ما يتعلق بالدول األعضاء، ووضع توصية بشأن خطة   (ج 
ميم الرئيسية، عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق تعالجها بشكل مالئم وتتناول عناصر التص

أدناه،  24إلى  20ومنها وسيلة لمراعاة الظروف والقدرات الخاصة المنصوص عليها في الفقرات من 
كجزء من مجموعة من التدابير تتضمن أيضًا التكنولوجيات  2020وآليات تنفيذ الخطة اعتبارًا من سنة 

 هداف الطموحة العالمية لإليكاو؛والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة لتحقيق األ

تقديم تقرير عن نتائج األعمال المذكورة في الفقرات )أ( و)ب( و)ج( أعاله، لكي تتخذ الدورة التاسعة   (د 
 والثالثون للجمعية العمومية قرارًا بشأنها؛".

 االستشاري لشؤون البيئة الفريق -2

مجلس اإليكاو الفريق االستشاري لشؤون البيئة، أعقاب الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية، أنشأ في  2-1
عضوًا من أعضاء المجلس وممثل عن اتحاد النقل الجوي الدولي )أياتا( لإلشراف على جميع األعمال  17الذي يتألف من 

للتدابير القائمة على آليات السوق، وذلك باالقتران مع ما تقدمه لجنة حماية البيئة من دعم فني. وعقد  الخطة العالميةالمتعلقة ب
 .2016إلى يناير  2014اجتماعًا في الفترة الممتدة من مارس  15الفريق االستشاري لشؤون البيئة 

مهيديًا" ينطلق من اقتراح أساسي بشأن وأحرز الفريق االستشاري لشؤون البيئة تقدمًا مبدئيًا مستخدمًا مقترحًا "ت 2-2
للتدابير القائمة على آليات السوق سعيًا إلى استثارة النقاش وتفعيل عمليات التحليل فيما يتعلق بمزايا وعيوب  الخطة العالمية

 عناصر التصميم مما يتيح إدخال تحسينات على المقترح التمهيدي.  

التحليالت الفنية للمقترح التمهيدي الذي دعا إليه الفريق االستشاري لشؤون وشملت المجموعة األولية من  2-3
البيئة والمجلس تقييم ما يلي: حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المقبلة الناجمة عن الطيران الدولي واآلثار المترتبة على 

اآلثار المترتبة على تكاليف استخدام عمليات المزج بين ؛ و 2020التكلفة اإلجمالية لتحقيق انعدام النمو الكربوني ابتداًء من عام 
 شروطعامل نمو االنبعاثات الخاص بالمشغل الفردي ومتوسط عامل النمو الخاص بقطاع الطيران الدولي، فيما يتعلق بتوزيع 

جراء تعديالت ل والجهات المبكرة االنتقال، والجهات  التعويض، ومثال ذلك ما يتعلق بالجهات السريعة النمو، شروطالتعويض؛ وا 
عفاءات الطرق للدول ومن الدول التي تسجل نسب منخفضة من االنبعاثات. وأتمت لجنة حماية  المستجدة؛ واإلعفاءات الفنية وا 

وبر البيئة تحليالتها األولية وعرضت النتائج المتعلقة بذلك على االجتماع السابع للفريق االستشاري لشؤون البيئة في أكت
2014. 
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التركيز فيها على تقييم النهوج المختلفة فيما يتعلق  إجراء تحليالت إضافية جرى 2014أواخر عام  وُطلب في 2-4
 التعويض، وشملت ما يلي: شروطبتوزيع 

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

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

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

 التعويض. شروطالنهوج فيما يتعلق بتوزيع  مقارنة لمختلف إجراء  (د 

وأتمت لجنة حماية البيئة التحليالت اإلضافية وعرضت نتائج جميع التحليالت الفنية على االجتماع الخامس  2-5
 .2016عشر للفريق االستشاري لشؤون البيئة في يناير 

يحاط علمًا بما يستجد من أنشطة تضطلع وباإلضافة إلى ذلك، كثيرًا ما كان الفريق االستشاري لشؤون البيئة  2-6
بها لجنة حماية البيئة في إطار وضع توصيات بشأن عناصر التصميم الفنية للخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات 

في  السوق، وهي: الرصد واإلبالغ والتحقق؛ ومعايير وحدة االنبعاثات؛ والسجالت. ووافق االجتماع العاشر للجنة حماية البيئة
على التوصيات، على النحو الذي ُقدمت في االجتماع، لُتستخدم على أساس العمل المقبل للجنة حماية البيئة،  2016فبراير 

 الخطة العالميةرهنًا بمزيد من القرارات التي يتخذها المجلس وتتخذها الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين بشأن 
 قائمة على آليات السوق.للتدابير ال

 الحوارات العالمية في مجال الطيران -3

للتدابير  الخطة العالميةطلب الجمعية العمومية المتمثل بتنظيم حلقات تدارس وحلقات عمل بشأن ل تلبية 3-1
(، عقدت اإليكاو جولتين من الحوارات 18-38ب( من القرار  19القائمة على آليات السوق ألغراض الطيران الدولي )الفقرة 

، 2016أبريل -ومارس 2015للتدابير القائمة على آليات السوق خالل أبريل  الخطة العالميةالعالمية في مجال الطيران بشأن 
ل الهدف من هذه الحوارات فيما يلي: تبادل المعلومات بشأن مث  ميع األقاليم التي تدخل في مجال عمل اإليكاو. وتَ وهي تشمل ج

التدابير العالمية القائمة على آليات السوق والدور الذي تضطلع به في إطار مجموعة من التدابير المتخذة لمعالجة انبعاثات 
حاطة المشاركين بمعلومات دائمة التحديث بشأن عمل اإليكاو المتمثل في د الكربون الناجمة عن الطير ثاني أكسي ان الدولي؛ وا 

طالع المشاركين على مشروع نص قرار الجمعية العمومية المقترح؛  وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق؛ وا 
لمنظمات المعنية؛ واالضطالع بدور تحضيري لتلقي ردود األفعال الصادرة عن الدول األعضاء وا الالزمة فرصالوتوفير 

للتدابير القائمة على آليات السوق والحقًا للدورة التاسعة والثالثين للجمعية  الخطة العالميةلالجتماع الرفيع المستوى بشأن 
 العمومية.

جتماع الثالث الرفيع ويرد موجز عن نتائج جولَتي الحوارات العالمية في مجال الطيران في ورقة عمل اال 3-2
 للتدابير القائمة على آليات السوق. الخطة العالميةالمستوى بشأن 
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 الفريق الرفيع المستوى ومشروع ن  قرار الجمعية العمومية -4

في مشروع نص  2015االجتماع الخامس عشر للفريق االستشاري لشؤون البيئة الذي ُعقد في يناير نظر  4-1
للتدابير القائمة على آليات السوق، الذي ُأعّد مع مراعاة التقدم المحرز واآلراء التي  بشأن الخطة العالميةقرار الجمعية العمومية 

 لسابقة التي أجراها الفريق االستشاري لشؤون البيئة.ُأعرب عنها خالل المداوالت ا

وأوصى االجتماع الخامس عشر للفريق االستشاري لشؤون البيئة بإنشاء فريق رفيع المستوى معني بالتدابير  4-2
 العالمية القائمة على آليات السوق لتيسير تقريب وجهات النظر سعيًا إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع نص قرار الجمعية
العمومية بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، لُتعرض الحقًا على نظر المجلس، ووافق المجلس على هذه 

دولة عضوًا في  18التوصية. ويتألف هذا الفريق من ممثلين رفيعي المستوى عن قطاع الطيران و/أو النقل الجوي ينتمون إلى 
 غرافي.المجلس، مع مراعاة التمثيل الج

 25إلى  24وعقد الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدابير العالمية القائمة على آليات السوق لقاءين )من  4-3
( الستعراض مشروع نص قرار الجمعية العمومية والتقدم المحرز في إطار تحسين وتوضيح 15/4/2016إلى  13فبراير، ومن 

 عدد من األحكام الواردة في مشروع النص.

وبناًء على اآلراء التي ُأعرب عنها خالل االجتماع األول لهذا الفريق والتي تفيد بأنه ينبغي تخصيص أوقات  4-4
جلسات تشاورية غير رسمية  دن االجتماع الثاني عقإضافية للمشاورات الثنائية والمتعددة األطراف بين األعضاء، تضم  

لمجموعات صغيرة سعيًا إلى تيسير إمكانية التقارب في وجهات النظر بشأن مواضيع محددة، وهي: سبل تحقيق التمايز دون 
 .12و 9و 8و 7التمييز؛ والسالمة البيئية وتغطية االنبعاثات؛ وتوزيع االلتزامات، التي كانت مرتبطة بالفقرات 

ر واألفكار والتوضيحات النصية، بوصفها النتائج التي آلت إليها مشاورات المجموعة تقديم وجهات النظوتم  4-5
 الصغيرة: 

 تدريجي(:التنفيذ ال)االضطالع ب 7الفقرة  (أ 

 قبل بعض األعضاء النص على النحو الذي ورد؛ ( 1

 التالي:في إطار ما يتعلق باختيار المعايير، على النحو  7النص في الفقرة  تحسينات على ُأدخلت ( 2

هناك مواقف مؤيدة الستخدام األطنان  تكان –( RTKsاألطنان الكيلومترية اإليرادية ) ( أ)
ل RTKsالكيلومترية اإليرادية ) ( بوصفها معيارًا من المعايير، في حين أن البعض فض 

 ؛دون غيرهااستخدام األطنان الكيلومترية اإليرادية 

أعرب البعض عن قلقه بشأن استخدام "الدخل  –احد ( للفرد الو GNIالدخل القومي اإلجمالي ) ( ب)
القومي اإلجمالي للفرد الواحد" واقترح استخدام مؤشرات أخرى محتملة في إطار جمعها مع 
األطنان الكيلومترية اإليرادية، بما في ذلك جداول االشتراكات الخاصة باإليكاو والجداول 

 القياسية لألمم المتحدة؛

 الدول المتقدمة وقف مؤيد الستبدال هذين المعيارين بمعياروأعرب البعض اآلخر عن م ( ج)
 الدول النامية؛و 

واقترح البعض نهجًا محتماًل يشمل جميع الدول في بادئ األمر، يقوم على معايير تتيح إمكانية  ( 3
 من الخطة؛االنسحاب 
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 )د(؛ 7الفقرة طوعي في ال التطبيقوأيد البعض اآلخر تعزيز الدعوة إلى  ( 4
 ؛اً وطني المقررةمساهمات الواقترح بعض األعضاء نهجًا يقوم على  (  5

 )إعفاءات قائمة على الطرق الجوية(: 8الفقرة  (ب 

 من المرفق(؛ 8اقُترح نص بديل للتوضيح )على النحو الوارد في الفقرة  ( 1
كان هناك طلب لمزيد من التوضيح فيما يتعلق بالرحالت الجوية التي يتعّين إدراجها في الفقرة  ( 2

 ب( أو استبعادها عنها؛) 8الفرعية 
باالضطالع بتنفيذ تدريجي باستخدام نهج قائم على الطرق  8و 7واقترح البعض دمج الفقرتين  ( 3

 الجوية؛
 ؛9و 7أو إعادة صياغتها لجعلها مترابطة مع الفقرتين  واقترح أحد األعضاء حذف الفقرة بأكملها ( 4

 التعويض(: شروط)توزيع  9الفقرة  (ج 

 من المرفق(: 9اقُترح نص بديل لتوضيح الصيغة )على النحو الوارد في الفقرة  ( 1
، 2020عام ب المحيطةالنبعاثات الصادرة في األعوام لسنوات  3واقترح البعض استخدام متوسط  ( 2

لخطة، مع ضمان أال يتسبب ذلك في تأخير ا، بوصفها خط أساس 2020عام نبعاثات بداًل من ا
 التنفيذ؛

في حين اقترح البعض اآلخر نهجًا أكثر  ٪100 نسبته ةوقبل البعض بالنهج القطاعي البالغ ( 3
استخدام المعدالت الفردية  زيادةومن ثم  ٪100دينامية من خالل االنطالق بنهج قطاعي بنسبة 

 ؛مع مرور الوقت
 البعض األهمية المتمثلة في المواءمة بين توقيت النهج الدينامي وتوقيت التنفيذ التدريجي؛ ورأى ( 4
مشغلي  إلىويضها بالنسبة عتيتعّين  للكمية التيواقترح أحد األعضاء تخصيص نسبة أعلى  ( 5

 الطائرات من البلدان المتقدمة؛

هذه الفقرة، اعترف  على)عدم إعادة توزيع االنبعاثات المعفاة(: مع أنه كان هناك اتفاق واسع  12الفقرة  (د 
 وتعتمد على هذه القرارات؛ 9و 8و 7البعض بأنها ترتبط بالقرارات المتعلقة بالفقرات 

النبعاثات ثاني أكسيد بالنسبة تطبيق عدم تكرار الجديدة بشأن فقرة جديدة: اقترح البعض إدراج فقرة  (ه 
الكربون الناجمة عن الطيران الدولي خارج نطاق التدابير العالمية القائمة على آليات السوق الخاصة 

 باإليكاو، على النحو التالي:

لوطنية أو اإلقليمية القائمة على أن الدول ال تدرج الطيران الدولي في نطاق تدابيرها ا تؤكد -"عاشرًا 
بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران  المكررتفادي التطبيق  من أجلآليات السوق، 

 ؛"(COSIAفي مجال الطيران الدولي ) التعويض عن الكربونالدولي خارج نطاق خطة 
وكان هناك اقتراح يرمي إلى تسليط الضوء على جميع أحكام مشروع نص قرار الجمعية العمومية التي  (و 

من  19و 18و 12و 10و 9و 8و 7و 6)على النحو الوارد في الفقرات تسمح باختالف المعاملة 
 المرفق(؛

 من المرفق(. 18واقترح البعض توحيد األحكام المتعلقة ببناء القدرات )انظر الفقرة  (ز 
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وقد م بعض أعضاء الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدابير العالمية القائمة على آليات السوق وجهات نظرهم  4-6
أن يناقش  لم يكن باإلمكانأعاله؛ ولكن نظرًا لضيق الوقت،  5-4بشأن فقرات مشروع النص غير تلك المشار إليها في الفقرة 

 تفيض.الفريق هذه اآلراء على نحو مس

 العنصر األهممن مشروع نص قرار الجمعية العمومية ستظل تمثل  9و 8و 7أن الفقرات بالفريق واعترف  4-7
الذي ال تزال اآلراء متباينة بشأنه، والذي من أجله كانت جميع الدول تشجع بقوة على مواصلة المشاورات الثنائية والمتعددة 

عداد نص تو  من أجلخرى األطراف مع الدول األ قي محتمل، لعرضه على نظر المجلس افمد الجسور بين وجهات النظر وا 
 واالجتماع الرفيع المستوى.

بالتقدم الذي أحرزه الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدابير العالمية  20/4/2016وأحاط المجلس علمًا في  4-8
أعاله،  5-4ص قرار الجمعية العمومية، على النحو المبّين في الفقرة القائمة على آليات السوق في إطار توضيح مشروع ن

 وقرر أن مشروع نص قرار الجمعية العمومية المنقح المتاح في المرفق سُيعرض على نظر االجتماع الرفيع المستوى.

ها في وأحاط المجلس علمًا أيضًا باآلراء التي ُأعرب عنها بشأن فقرات مشروع النص غير تلك المشار إلي 4-9
أعاله، ومثال ذلك انعكاس جميع الجهود المبذولة لمعالجة االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي في فقرات  5-4الفقرة 

براز  خرى التابعة أولوية العناصر الفنية األالديباجة من مشروع النص؛ وضرورة تسليط الضوء على أفضل ما ُأحرز من تقدم وا 
لي الذي تضطلع به الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق بوصفها أداة مؤقتة لسد لسلة التدابير والدور التكمي

وذلك من خالل تعزيز الفقرات الثالث األولى  2020الثغرات في مجال االنبعاثات لتحقيق انعدام النمو الكربوني ابتداء من عام 
تبة محددة فيما يتعلق بالضمانات من حيث التكلفة الواردة في وتقديم المزيد من التوضيحات فيها؛ ووضع ع من مشروع النص

 ، والتركيز على17من مشروع النص، وضرورة االعتراف بالعمل المستمر والمتزايد آلليات التنفيذ الواردة في الفقرة  15الفقرة 
تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران  فيالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  إسهام يةكيف

 من التركيز على البعد االقتصادي. بقدر أكبرالدولي 

وطلب المجلس أيضًا إلى األمانة العامة أن تقوم بتجميع كل المواد الداعمة فيما يتعلق بالمشاركين في  4-10
بيانية والتوضيحية، ونماذج عن مشروع نص قرار الجمعية االجتماع الرفيع المستوى، مثل التفسيرات الموّضحة بالرسوم ال

العمومية، والبيانات المعنية، وذلك لتوضيح مشروع النص والمساعدة على فهمه؛ وملخصات عن عمليات تحليل فني مختلفة 
بشأن التقدم المحرز للخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق التي تضطلع بها لجنة حماية البيئة؛ ومعلومات أساسية 

قبل موعد  تماع الرفيع المستوىاالجب اإلنترنت الخاص في جميع عناصر سلة التدابير. وهذه المواد ستكون متاحة على موقع
 الدورة االفتتاحية.

للتدابير القائمة على  بشأن الخطة العالميةالمعروضة على االجتماع الرفيع المستوى اإلجراءات  -5
 السوق لياتآ

 :يلي بما القيام إلى مدعو   االجتماع 5-1
 العمل؛ ورقةبالمعلومات الواردة في  علماً  يحيط أن (أ 
للتتتتدابير القائمتتتة علتتتى آليتتتات  العالميتتتة الخطتتتة بشتتتأنيستتتتعرض مشتتتروع نتتتص قتتترار الجمعيتتتة العموميتتتة  أن (ب 

 208توصتتتياته إلتتتى التتتدورة  يقتتتدم وأن عليتتته المزيتتتد متتتن التحستتتينات دختتتالإل المرفتتتق، فتتتي التتتوارد ق،الستتتو 
 للمجلس.

— — — — — — — — 
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 المرفق
 للتدابير القائمة على آليات السوق العالمية الخطة بشأنن  قرار الجمعية العمومية  مشروع

 للتدابير القائمة على آليات السوق العالمية الخطة بشأن، لعرضه على االجتماع الرفيع المستوى 20/4/2016 في)
 (13/5/2016إلى  11من  

 
قد نص  على وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  18-38قرار الجمعية العمومية  كان لما

}الن  القائم مستمد من الفقرة ألغراض الطيران الدولي، لكي تعتمد الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية قرارًا بشأنها؛ 
 {18-38من قرار الجمعية العمومية  18

قد طلب إلى المجلس، بدعم الدول األعضاء، أن يختتم األعمال المتعلقة  18-38بأن قرار الجمعية العمومية  راً وتذكي
بالجوانب الفنية واآلثار البيئية واالقتصادية وطرائق هذه الخيارات الممكنة للخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، 

بع العملي، ومع مراعاة الحاجة إلى تطوير الطيران الدولي ومقترح قطاع الطيران وسائر بما في ذلك آثارها على الجدوى والطا
المستجدات الدولية، حسب االقتضاء، ومن دون إخالل بالمفاوضات الجارية في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

 {18-38لعمومية أ( من قرار الجمعية ا) 19}الن  القائم مستمد من الفقرة تغير المناخ؛ 
قد طلب إلى المجلس، بدعم الدول األعضاء، تحديد القضايا  18-38بأن قرار الجمعية العمومية  أيضاً  وتذكيراً 

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

كجزء من مجموعة من التدابير تتضمن أيضًا التكنولوجيات والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود  2020الخطة اعتبارًا من سنة 
ج( من قرار الجمعية  19لن  القائم مستمد من الفقرة }االبديل المستدامة لتحقيق األهداف الطموحة العالمية لإليكاو؛ 

 {18-38العمومية 
ولجنة حماية البيئة في  الفريق االستشاري لشؤون البيئةو  المجلس به اضطلع الذي العمل، من الكبير بالقدر وتسليماً 

مجال الطيران المنبثَقين عنه، والرامي إلى وضع توصية للخطة العالمية بشأن التدابير القائمة على آليات السوق وعناصر 
}ن  جديد يرمي التصميم وآليات التنفيذ التابعة للخطة، بما في ذلك تحليل االتجاهات المختلفة فيما يتعلق بتوزيع االلتزامات؛ 

 إظهار العمل المضطلع به منذ الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية{إلى 
قد طلب إلى المجلس، بدعم الدول األعضاء، تنظيم حلقات تدارس  18-38بأن قرار الجمعية العمومية  كذلك وتذكيراً 
للتدابير القائمة على آليات السوق ألغراض الطيران الدولي بمشاركة مسؤولين وخبراء من  العالمية الخطة بشأنوحلقات عمل 

-38ب( من قرار الجمعية العمومية ) 19}الن  القائم مستمد من الفقرة الدول األعضاء إلى جانب المنظمات المعنية؛ 
18} 

قراراً  فيما  2016و 2015بعقد جولتين من حلقات التدارس في إطار الحوارات العالمية في مجال الطيران في عاَمي  وا 
 }ن  جديد يرمي إلى إظهار العمل المضطلع به منذ الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية{يتعلق بجميع المناطق؛ 

شارة حدة للتعويض عن الكربون، في مقابل شتات من التدابير أن قطاع الطيران يدعم وجود خطة عالمية مو  إلى وا 
التابعة للدول واألقاليم والقائمة على آليات السوق، باعتبار ذلك بمثابة إجراء يحقق فعالية التكاليف ويكّمل مجموعة التدابير 

مستمد من ديباجة قرار الجمعية  }الن  القائمالشاملة، بما فيما التدابير المتعلقة بالتكنولوجيا والعمليات والبنى التحتية؛ 
 {18-38العمومية 

قراراً  بأنه ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تطب ق على نحو مزدوج وال ينبغي تعويض انبعاثات ثاني  وا 
لجمعية العمومية }استنادًا إلى ن  الفقرة )و( من الملحق بقرار اأكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛ 

38-18} 
 لتدابيرل العالمية الخطة بشأن والثالثين الثامنة دورتها في العمومية الجمعية اتخذته الذي القرار أن على وتشديداً 

القائمة على آليات السوق ألغراض الطيران الدولي يعكس دعم الدول األعضاء القوي إليجاد حل على الصعيد العالمي فيما 
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}يعكس يتعلق بقطاع الطيران الدولي، في مقابل خليط محتمل من التدابير القائمة على آليات السوق الخاصة بالدول واألقاليم؛ 
 بخليط من التدابير القائمة على آليات السوق{خلفية مسألة وضع حل شامل مقارنة 

بالمبادئ واألحكام الخاصة بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل دولة، على أن تتولى الدول  وتسليماً 
ن ديباجة }الن  القائم مستمد مالمتقدمة الريادة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو؛ 

 {18-38قرار الجمعية العمومية 
أيضًا بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي المنصوص عليها في اتفاقية  وتسليماً 

 {18-38}الن  القائم مستمد من ديباجة قرار الجمعية العمومية شيكاغو؛ 
المشاريع  هايمكن أن تستفيد منبروتوكول كيوتو ينّص على أدوات مرنة مختلفة )كآلية التنمية النظيفة مثاًل(  كان ولما

 {18-38}الن  القائم مستمد من ديباجة قرار الجمعية العمومية التي تشارك فيها الدول النامية؛ 
ألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر ااتفاق باريس في إطار  كان ولما
 الدفيئة غازات انبعاثات تخفيض في لمساهمةالرامية إلى ا ( ينّص على آلية السوق الجديدةUNFCCC COP21تغير المناخ )

إلى إظهار  }ن  جديد يرميالمشاريع التي تشارك فيها الدول النامية؛  هامن تستفيد أن يمكن التي المستدامة  التنمية لدعم
 اتفاق باريس{

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وأمانات اإليكاو بشأن تطوير منهجيات آلية بالتعاون بين  وترحيباً 
 }ن  جديد بشأن منهجيات آلية التنمية النظيفة{التنمية النظيمة ألغراض الطيران؛ 

 :العمومية الجمعية فإن
 الكربون أكسيد ثاني انبعاثات لمعالجة المتاحة التدابير بسلة الخاصة العناصر جميع بشأن المحرز بالتقدم تسّلم - 1

والخطة  وأنواع الوقود البديل المستدامة والتحسينات التشغيلية 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 وأنواع الوقود البديل المستدامة التي توفر فوائد بيئية في قطاع الطيران؛  والتحسينات التشغيلية
 التدابير غير القائمة على آليات السوق{

أيضًا بأنه، على الرغم من هذا التقدم المحرز، فإن الفوائد البيئية الناجمة عن تكنولوجيات الطائرات والتحسينات  وتسّلم - 2
حركة  نمومواكبة لالتشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة قد ال تحقق ما يكفي من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

النقل الجوي الدولي، وتحقيق الهدف الطموح العالمي المتمثل في اإلبقاء على الصافي العالمي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
}االعتراف بتعذر إنجاز هدف الحياد الكربوني لعام على المستوى نفسه؛  2020الناجمة عن الطيران الدولي اعتبارًا من عام 

 من خالل التدابير غير القائمة على آليات السوق{ 2020
على الدور التكميلي الذي تضطلع به الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق للعناصر األخرى  وتشدد - 3

ون فرض الخاصة بسلة التدابير، بوصفها أداة مؤقتة لسد الثغرات في مجال االنبعاثات لتحقيق الهدف الطموح العالمي، من د
هدف  لبلوغ}الدور التكميلي للتدابير العالمية القائمة على آليات السوق الطيران الدولي؛  على مناسبةأعباء اقتصادية غير 
 {2020الحياد الكربوني لعام 

في مجال  التعويض عن الكربونتنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في شكل خطة  وتقرر - 4
( للتصدي ألي زيادة سنوية في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي )أي COSIAالطيران الدولي )

، مع مراعاة الظروف 2020في بلد آخر( بما يتجاوز مستويات عام  تصلو أحد البلدان  من تغادرالرحالت الجوية التي 
في مجال  التعويم عن الكربون}تتمثل التدابير العالمية القائمة على آليات السوق في خطة الخاصة وقدرات كل منها؛ 

 الطيران الدولي{
إلى المجلس مواصلة ضمان كافة الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم في تكنولوجيات الطائرات  وتطلب - 5

والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة، التي تبذلها الدول األعضاء وتنعكس في خطط عملها للتصدي النبعاثات 
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}المزيد من التقدم بشأن التدابير ورصد التقدم المحرز في تنفيذ األعمال؛ ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، 
 غير القائمة على آليات السوق{

 المناخ بتغير للتأثر قابليتها حيث من النامية، الدول سيما وال الدول، من دولة كل وقدرات الخاصة بالظروف وتسّلم - 6
إلى  السوقفي والمساهمة في االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي، مع تخفيض أوجه الخلل  ومستويات التنمية االقتصادية

 المختلفة بالمعاملة السماح  –}االعتراف بظروف الدول الخاصة{ حدها األدنى؛ 
في مجال الطيران الدولي لمراعاة الظروف  التعويض عن الكربونخطة ب يتعلق فيما تدريجي بتنفيذ االضطالع وتقرر - 7

على  ،الخاصة وقدرات كل دولة من الدول، وال سيما الدول النامية، مع تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها األدنى
 المختلفة بالمعاملة السماح -}االضطالع بالتنفيذ التدريجي{ النحو التالي: 

 :التالية الدول على 2021 عام من اعتباراً  األولى التنفيذ مرحلة تنطبق ( أ

ذات دخل مرتفع من حيث الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد في عام  على أنها ُتصّنف التي الدول (1
 )وفقًا لطريقة البنك الدولي في الحساب والنشر(؛ أو 2018

طنان الكيلومترية اإليرادية في عام التي إما تبلغ مشاركتها الفردية في أنشطة الطيران الدولي باأل الدول (2
ما تبلغ مشاركتها التراكمية في  مائةفي ال 1ما يتجاوز  2018 من إجمالي األطنان الكيلومترية اإليرادية، وا 

من إجمالي  مائةال في 80 إلى يصل ما أقلهااألطنان الكيلومترية اإليرادية إلى  كميات أكبرقائمة الدول من 
 ؛األطنان الكيلومترية اإليرادية

 :التالية اإلضافية الدول على 2026 عام من اعتباراً  الثانية التنفيذ مرحلة تنطبق ( ب

 في الواحد للفرد اإلجمالي القومي الدخل حيث من مرتفع إلىدخل متوسط  ذاتعلى أنها المصّنفة  الدول (1
 أو(؛ والنشر الحساب في الدولي البنك لطريقة)وفقًا  2018 عام

 عام في اإليرادية الكيلومترية باألطنان الدولي الطيران أنشطة في الفردية مشاركتها تبلغ إما التي الدول (2
ما تبلغ مشاركتها التراكمية  مائةال في 0.5 يتجاوز ما 2018 من إجمالي األطنان الكيلومترية اإليرادية، وا 

من  مائةال في 95 إلى يصل ما أقلهااألطنان الكيلومترية اإليرادية إلى  اتكمي أكبرفي قائمة الدول من 
 إجمالي األطنان الكيلومترية اإليرادية؛ 

البلدان  أقلمن  على أنها في مجال الطيران الدولي على الدول المصّنفة التعويض عن الكربونتنطبق خطة  وال ( ج
( 1)تلك الدول المعياَرين  الصغيرة النامية أو البلدان النامية غير الساحلية، ما لم تلبنموًا أو الدول الجزرية 

 }اإلعفاءات الخاصة بأقل البلدان نمواً ( أعاله؛ ب)و( أ)( على حد سواء الواردين في الفقرتين الفرعيتين 2)و
 والبلدان النامية غير الساحلية{  والدول الجزرية الصغيرة النامية

ذلك، ُشجعت الدول التي ال تشملها األحكام الواردة في إحدى الفقرتين الفرعيتين أ( أو ب( أعاله على تحديد  ومع ( د
مشاركتها طوعًا في الخطة، وال سيما تلك الدول التي هي أعضاء في إحدى المنظمات اإلقليمية للتكامل 

 }المشاركة الطوعية{االقتصادي؛ 

في مجال الطيران الدولي على جميع مشغلي الطائرات على  التعويض عن الكربونة أنه يجب أن ُتطبق خط وتقرر - 8
 تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها األدنى، على النحو التالي: من أجلالدول  بيننفس الطرق 
في مجال  التعويض عن الكربوندولتين تندرج كلتاهما في خطة  بين الرحالت الجوية الدولية على الطرق  جميع ( أ

في مجال  التعويض عن الكربونالتعويض الخاصة بخطة  شروطأعاله، تشملها  7الطيران الدولي بموجب الفقرة 
 الطيران الدولي.

في مجال الطيران  التعويض عن الكربوندولة مدرجة في خطة  بين جميع الرحالت الجوية الدولية على الطرق  ( ب
التعويض الخاصة بهذه  شروطأعاله، معفاة من  7الدولي وأخرى غير مدرجة في هذه الخطة بموجب الفقرة 

 المختلفة بالمعاملة السماح التعويض المبسطة؛  شروطالخطة، مع الحفاظ على 
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في  التعويض عن الكربونهما في خطة تاتندرج كل البين دولتين،  الرحالت الجوية الدولية على الطرق  جميع ( ج
التعويض الخاصة بهذه الخطة، مع الحفاظ على  شروطأعاله، معفاة من  7الفقرة  بموجبمجال الطيران الدولي 

 بالمعاملة السماح  -تخفيم أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها األدنى{ }التعويض المبسطة؛  شروط
 المختلفة

كل عام كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة للتعويض من قبل مشغل الطائرات في سنة  تحتسب بأن وتقرر - 9
 على النحو التالي:  2021محددة اعتبارًا من عام 

في مجال الطيران الدولي في  التعويض عن الكربونالُمعو ضة = انبعاثات خاصة بالمشغل تشملها خطة  الكمية ( أ
 عامل نمو القطاع في سنة محددة؛× سنة محددة 

في مجال الطيران  التعويض عن الكربونعامل نمو القطاع = )إجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة  حيث ( ب
( / إجمالي 2020إجمالي االنبعاثات التي تشملها هذه الخطة على مستويات عام  –لي في سنة محددة الدو 

 االنبعاثات التي تشملها هذه الخطة في سنة محددة؛

في مجال الطيران الدولي في سنة محددة ال تشمل  التعويض عن الكربونإجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة  ( ج
٪ بدون إدخال تعديالت فيما 100}التوزيع بمعدل قطاعي نسبته المعفاة من الخطة في تلك السنة؛  االنبعاثات

 المختلفة بالمعاملة السماح  -يتعلق بالجهات السريعة النمو أو الجهات المبكرة االنتقال{ 

في مجال الطيران الدولي لثالث سنوات أو  عن الكربونالتعويض ُيستثنى من تطبيق خطة  1الجديد الوافد أن وتقرر -10
، أيهما يحدث أواًل. 2020من إجمالي االنبعاثات في عام  مائةفي ال 0.1حتى السنة التي تتجاوز فيها االنبعاثات السنوية نسبة 

}الناقلون وابتداًء من السنة التالية، يندرج الناقل الجديد في الخطة ويعاَمل بالطريقة ذاتها التي يعاَمل بها غيره من المشغلين. 
 المختلفة بالمعاملة السماح  –الجدد{ 

في مجال الطيران على  التعويض عن الكربونأنه على الرغم من األحكام الواردة أعاله، ال تنطبق خطة  وتقرر - 11
تفادي األعباء اإلدارية: مشغلو الطائرات التي ال تتجاوز  من أجلمستويات النشاط المنخفضة في مجال الطيران الدولي 

ريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي في السنة؛ أو طنًا مت 10 000االنبعاثات الصادرة عنها 
كغ؛ أو العمليات اإلنسانية والطبية وعمليات إطفاء الحريق؛  5 700الطائرات التي ال تتجاوز كتلتها القصوى عند اإلقالع 

 }اإلعفاءات الفنية{
تدخل في أن االنبعاثات التي ال تشملها الخطة، وكذلك نتائج االضطالع بالتنفيذ التدريجي واإلعفاءات ال  وتقرر -12

 بالمعاملة السماح  –إعادة توزيع االنبعاثات المعفاة{  عدم}التعويض ألي من المشغلين المدرجين في الخطة؛  شروط نطاق
 المختلفة

 معاييرو  والتحقق، واإلبالغ الرصد نظام بشأن البيئة، حماية للجنة الفنية المساهمةمع بعمل المجلس،  علماً  وتحيط -13
في مجال الطيران  التعويض عن الكربوناالنبعاثات التي سيشتريها مشغلو الطائرات، والسجالت المدرجة في خطة  وحدات
تطبيق هذه الخطة اعتبارًا  يتسنىالفنية للجنة حماية البيئة، أن ينجز عمله بحيث  المساهمةمع وتطلب إلى المجلس،  ،الدولي

 توصيات لجنة حماية البيئة{ –}الرصد واإلبالغ والتحقق، ومعايير وحدة االنبعاثات، والسجالت ؛ 2020من عام 
، 2023إلى عام  2021االمتثال لمدة ثالث سنوات، بدءًا من الدورة األولى الممتدة من عام  دورة أن تكون وتقرر -14

التقارير بالبيانات المطلوبة  يقدمونو في إطار الخطة،  التعويض شروطما ينطبق عليهم  من مشغلو الطائرات  خاللها يحتسب
 }دورة االمتثال{كل عام؛  واحدة وطنيةإلى سلطة 

لضمان التنمية المستدامة  في مجال الطيران الدولي التعويض عن الكربونضرورة توفير ضمانات في خطة  وتقرر -15
السوق، مثل  فيلقطاع الطيران الدولي والتصدي لألعباء االقتصادية غير المالئمة على الطيران الدولي نظرًا إلى أوجه الخلل 

أسواق الكربون؛ وفي ظل هذه الظروف، ينبغي  دخولحق وضع األسعار المفرطة لوحدات االنبعاثات أو القيود المفروضة على 
                                                                 

1
اطه في ُيعر ف "الناقل الجديد" بأي مشغل طائرات يستهل نشاطًا في مجال الطيران يقع في نطاق الخطة عند سريان مفعولها أو بعده وال يتمثل نش  

 جزئيًا. ت آخر، أكان هذا النشاط كاماًل أممشغل طائرااالستمرار بأداء نشاط في مجال الطيران اضطلع به سابقًا 
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في مجال الطيران الدولي وينظر في المسائل الممكنة لمعالجة هذه  التعويض عن الكربونخطة  لمراجعةللمجلس أن يتدخل 
 }الضمانات من حيث التكلفة{ ؛األمور
، مع 2035في مجال الطيران الدولي حتى نهاية عام  التعويض عن الكربونتطبيق عناصر تصميم خطة  وتقرر -16

نتيجة لتحقيق األهداف  الخطةالعمل بتشمل الحاجة إلى تعليق  2022إجراء مراجعة دورية كل ثالث سنوات ابتداًء من عام 
من حيث التكلفة على النحو الذي قد تؤثر الطموحة العالمية من خالل التدابير غير القائمة على آليات السوق، وآثار الخطة 

؛ 2035استعراض أي تمديد للخطة إلى ما بعد عام  2032فيه على التنمية المستدامة لقطاع الطيران، ويجري بحلول عام 
 }المدة والمراجعة{

في مجال الطيران  التعويض عن الكربوناتخاذ اإلجراءات التالية، سعيًا إلى وضع اآلليات الالزمة لتنفيذ خطة  وتطلب -17
 :2020الدولي 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

في مجال  التعويض عن الكربونغ والتحقق في إطار خطة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ نظام الرصد واإلبال
 }وضع قواعد الرصد واإلبالغ والتحقق{؛ 2017الطيران الدولي ليعتمدها المجلس بحلول يونيو 

رحالت جوية دولية بوضع الترتيبات الالزمة لتطبيق  ئراتهامشغلو طا ينفذ التي األعضاء الدول جميع اضطالع  ( ب
، وفقًا للقواعد والتوصيات الدولية القائمة على الرصد 1/1/2018نظام الرصد واإلبالغ والتحقق اعتبارًا من 

 }تطبيق قواعد الرصد واإلبالغ والتحقق{واإلبالغ والتحقق؛ 

 االنبعاثات، وحدة بمعايير يتعلق وفيما
اضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة،  بوضع إرشادات ضرورية فيما يتعلق بمعايير ( ج

وحدة االنبعاثات ترمي إلى دعم مشغلي الطائرات لشراء وحدات االنبعاثات المالئمة في إطار الخطة، وذلك 
 حدة االنبعاثات{}وضع إرشادات خاصة بمعايير و ؛ 2018ليعتمدها المجلس بحلول عام 

هيئة استشارية فنية دائمة بشأن  إنشاءاضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة،  ب( د
 }البرامج المؤهلة{معايير وحدة االنبعاثات ترمي إلى دعم تطبيق الدول األعضاء لهذه المعايير؛ 

 السجالت، بإنشاء يتعلق وفيما
مًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة،  بوضع إرشادات ضرورية ترمي إلى دعم اضطالع المجلس، مدعو ( ه

 }وضع إرشادات بشأن السجالت{؛ 2018إنشاء سجالت في إطار هذه الخطة، ليعتمدها المجلس بحلول عام 
برعاية اإليكاو لتفعيل العمل به في موعد أقصاه  دموحّ  مركزي سجل بوضع المجلس اضطالع(  و
 }إنشاء سجل مركزي{؛ 1/1/2021

(  اضطالع الدول األعضاء المدرجة في الخطة في مرحلة التنفيذ األولى بوضع الترتيبات الالزمة إلنشاء سجالت ز
في موعد  العمل بهخاصة بها أو سجالت مجموعات تنشؤها مجموعات الدول، وفقًا إلرشادات اإليكاو، لتفعيل ا

 }إنشاء سجل خا  بمرحلة التنفيذ األولى للدول{؛ 1/1/2021أقصاه 
(  اضطالع الدول األعضاء المدرجة حديثًا في الخطة في مرحلة التنفيذ الثانية بوضع الترتيبات الالزمة إلنشاء ح

مجموعات الدول، وفقًا إلرشادات اإليكاو، لتفعيل العمل بها  نشؤهاسجالت خاصة بها أو سجالت مجموعات ت
 }إنشاء سجل خا  بمرحلة التنفيذ الثانية للدول{؛ 1/1/2026في موعد أقصاه 

 ،في مجال الطيران الدولي التعويض عن الكربونيتعلق بنظم إدارة خطة  وفيما
بدعم من  ،في مجال الطيران الدولي التعويض عن الكربون(  اضطالع المجلس باإلشراف على سير عمل خطة ط

الهيئة االستشارية الفنية الدائمة ولجنة حماية البيئة، حسب االقتضاء، بما في ذلك مراجعة عناصر تصميم 
 }نظم إدارة{الخطة؛ 
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 التنظيمي، باإلطار يتعلق وفيما
الالزمة لضمان أن يوضع اإلطار التنظيمي الوطني الالزم لالمتثال للخطة  اإلجراءاتاألعضاء  الدولاتخاذ (  ي

نفاذها بحلول عام   }اإلطار التنظيمي{. 2020وا 
المساعدة وبناء  وتقديمالقدرات  بناءإمكانية أن تتخذ اإليكاو والدول األعضاء جميع اإلجراءات الالزمة لتوفير  وتقرر -18

 السماح  -، بما في ذلك: 2020في مجال الطيران الدولي اعتبارًا من عام  التعويض عن الكربونالشراكات فيما يتعلق بخطة 
 المختلفة بالمعاملة
 والتحقق، واإلبالغ الرصد نظام بتنفيذ يتعلق وفيما 
 ذلتوسيع نطاق توفير بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بإعداد وتنفي اتخاذ المجلس اإلجراءات الالزمة ( أ

مع بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بتطبيق الدول األعضاء  للمواءمة األعضاء، الدول عمل خطط
، بما في ذلك تنظيم حلقات تدارس وتدريب في جميع 1/1/2018لنظام الرصد واإلبالغ والتحقق اعتبارًا من 

إلبالغ }بناء القدرات بشأن الرصد وا، وتيسير الدعم المالي حيثما تدعو الحاجة؛ 2017المناطق اعتبارًا من عام 
 والتحقق{

}الشراكات الدول األعضاء ببناء شراكات فيما بينها للتعاون في تنفيذ نظام الرصد واإلبالغ والتحقق؛  اضطالع ( ب
 بشأن الرصد واإلبالغ والتحقق{

 السجالت، بإنشاء يتعلق وفيما

ذ وسيع نطاق توفير بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بإعداد وتنفيلت اتخاذ المجلس اإلجراءات الالزمة ( ج
مع بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بإنشاء الدول للسجالت، بما  مواءمةخطط عمل الدول األعضاء، لل

لدعم المالي حيثما ، وتيسير ا2017في ذلك تنظيم حلقات التدارس والتدريب في جميع المناطق اعتبارًا من عام 
 }بناء القدرات بشأن السجالت{تدعو الحاجة؛ 

الدول األعضاء ببناء شراكات فيما بينها للتعاون في إنشاء سجالتها الخاصة بها أو سجالت  اضطالع ( د
 }الشراكات بشأن السجالت{مجموعات تنشؤها مجموعات الدول، والتنفيذ التجريبي المحتمل؛ 

إلى المجلس تعزيز استخدام وحدات االنبعاثات الناتجة عن البرامج التي تفي بمعايير وحدة االنبعاثات والتي  وتطلب -19
بما  ،في مجال الطيران الدولي التعويض عن الكربونخطة  الدول النامية من خالل فيها ركاالمشاريع التي تش هامن تستفيد قد

في ذلك وحدات االنبعاثات الناجمة عن آلية التنمية النظيفة أو آليات السوق الجديدة أو غيرها من البرامج التي تندرج في اتفاقية 
}مزيد من اإلجراءات بشأن وتشجع الدول على إعداد المشاريع في مجال الطيران؛  ،األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 المختلفة بالمعاملة السماح ؛ نبعاثات{ استخدام وحدات اال 

المتعلقة بالطيران الستخدامها في برامج  أخرى منهجيات المزيد من إمكانيات إعدادإلى المجلس استكشاف  وتطلب -20
وتشجع الدول  ،اإلطارية بشأن تغير المناخالتعويض، بما في ذلك آليات أو برامج أخرى مندرجة في إطار اتفاقية األمم المتحدة 

إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي يمكن أن تزيد من  الرامية اإلجراءاتالمنهجيات في اتخاذ  هذهعلى استخدام 
 حساب بدون ،في مجال الطيران الدولي الكربونالتعويض عن خطة  تنفيذفي  هذه البرامجعن  ةمجالنا الوحدات ستخدامانطاق 
 }مزيد من اإلجراءات بشأن المنهجيات المتعلقة بالطيران{االنبعاثات؛  تخفيضعمليات ل مزدوج

 -  انتهى -




