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  االجتماع الرفیع المستوى بشأن الخطة العالمیة 
  للتدابیر القائمة على آلیات السوق

  ١٣/٥/٢٠١٦-١١ال، ـریمونت
القائمـة علــى آلیــات الخطــة العالمیـة للتــدابیر اسـتعراض مشــروع نـص قــرار الجمعیـة العمومیــة بشـأن   :١ بند رقمال

  السوق ألغراض الطیران المدني

   وجهات نظر الوالیات المتحدة بشأن وضع خطة للتدابیر العالمیة القائمة على
  آلیات السوق في مجال الطیران الدولي

  )الوالیات المتحدة(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
من خالل "سلة من  ٢٠٢٠نمو كربوني محاید بدءًا من عام  بلوغلتدعم الوالیات المتحدة النهج الشامل الذي تتبعه اإلیكاو 

 ةأنواع الوقود البدیلواالهتمام ب؛ األساسیةفي البنیة و تشغیلیة الفنیة و تحسینات في الجوانب ال ما یلي: التدابیر" تتضمن
على  ةقائم ةعالمیتدابیر الطائرات؛ ووضع  الصادرة عنقاعدة قیاسیة النبعاثات ثاني أكسید الكربون وضع ؛ و ةالمستدام
السوق. وتعرض هذه الورقة هدف الوالیات المتحدة المتمثل في التوصل إلى قرار خالل الجمعیة العمومیة المقبلة آلیات 

  .بشأن العناصر الرئیسیة قید النظر آراءً في مجال الطیران الدولي، وتقدم  السوقآلیات على  ةقائمتدابیر عالمیة عتماد ال

المطلوب اتخاذه إبان االجتماع الرفیع المستوى بشأن وضع خطة للتدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق ء ویرد اإلجرا
  .٤في الفقرة 

  

 معلومات أساسیة -١

الطیران المدني على معالجة آثار تلتزم الوالیات المتحدة بتعزیز النمو المستدام لقطاع الطیران، بما في ذلك  ١- ١
من عام بدءًا محاید  ينمو كربون الذي تتبعه اإلیكاو لبلوغنهج الالوالیات المتحدة  تدعملهذه الغایة،  حقیقاً . وتتغیر المناخ والبیئة

واالهتمام  ساسیة؛البنیة األوفي  تشغیلیةن ما یلي: تحسینات في الجوانب الفنیة والتضمتمن خالل "سلة من التدابیر"  ،٢٠٢٠
تدابیر الطائرات؛ ووضع  الصادرة عننبعاثات ثاني أكسید الكربون القاعدة قیاسیة ضع و و ؛ ةالمستدام ةأنواع الوقود البدیلب

  .")GMBM(" السوقآلیات على  ةقائم ةعالمی
 لتوصل إلىابو  ٢٠١٣عام العمومیة الجمعیة للتفویض الذي أسندته إلیها  باالستجابةالوالیات المتحدة تعهد تو  ٢- ١

 . ونحن نعتقد أنباعتماد خطة للتدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق ٢٠١٦ لعام لإلیكاو مومیةالجمعیة الع خاللقرار 
كربوني نمو من تحقیق ن القطاع مكّ تس األنه ،لتدابیراخرى في سلة األعناصر للمكمل حاسم هذه التدابیر العالمیة عنصر 
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وُیعتبر قرار اعتماد القطاع وحده. داخل فیضات تخالتكلفة الممكنة من خالل ال نبتكلفة أقل بكثیر م ٢٠٢٠من عام بدءًا محاید 
ج على المستوى و هنُ الخلیط من الخروج بب لتجنّ  أیضاً  اً ضروریإطار اإلیكاو في  التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق

 .زیادة التكالیفویؤدي إلى تداخل بالتناسق و على نحو قد یتّسم بعدم الالقطري أو اإلقلیمي 

  المناقشة -٢
 اعتمادمن أجل  لإلیكاوتقدیم مشروع قرار اإلیكاو بمبادرة رئیس مجلس عن تقدیرها لالوالیات المتحدة ب تعر  ١- ٢

خالل رفیعة المستوى والحضور اللمناقشات مثمرة بین أعضاء المجموعة أساسًا ل شكّ تدابیر عالمیة قائمة على آلیات السوق، 
رك في اإلیكاو من التحالدول األعضاء مّكن مشروع القرار المقترح أیضًا . و ")GLADs( "في مجال الطیران  لحوارات العالمیةا

 .لتدابیر العالمیة المذكورةالقضایا الرئیسیة والعناصر الفنیة للمعالجة  معًا بمزید من التعاون

في  دورها المحوريعترف بیو  في اإلیكاوسیادة الدول األعضاء صون یالمجلس أن اقتراح رئیس شیر إلى نو  ٢- ٢
وُیفرض تطبیقها دولي تطبیق قواعد وتوصیات توضع على الصعید المن خالل القائمة على آلیات السوق  التدابیر العالمیة تنفیذ

 على مشغلي الطائرات في هذه الدول.

االختالالت المحتملة أثر لتقلیل  والذي سیكون ركیزة الجویة الطرقالذي یستند إلى نهج النثني على إدماج و  ٣- ٢
السمة الممیزة التفاقیة الذي ُیعتبر عدم التمییز للحفاظ على و  تنفیذ التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق، نتیجةلسوق في ا

للتدابیر  البیئیة تغطیةبین التحقیق توازن بالفعل  هامكنی" فنیةعفاءات إ"تضمین النص المقترح  شیكاغو. ونحن نؤید أیضاً 
 .المشغلین والدول األعضاء الواقعة على عاتق ةاإلداری اءعباألین العالمیة القائمة على آلیات السوق وب

في وضع التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق، إذ یقر  اً عملی اً أیضا نهج المجلس اقتراح رئیسویعتمد  ٤- ٢
بأن لجنة حمایة البیئة  أیضاً  مع االعتراف الجاري، العاملتدابیر العالمیة المذكورة خالل أهمیة االتفاق على العناصر الرئیسیة لب

العناصر الفنیة الالزمة بغیة وضع  العمومیة الجمعیة عقب انعقادإلى اتخاذ إجراء  تضطرسوف  )CAEP( في مجال الطیران
 بناء القدراتاإلیكاو والدول األعضاء فیها إلى تعزیز االقتراح  یدعو أن . ومن المناسب أیضاً لتدابیر العالمیةللتنفیذ الكامل ل

 .القائمة على آلیات السوقمن تنفیذ التدابیر العالمیة جمیع البلدان تمّكن المساعدة لضمان تقدیم و 

حاسمة في التوصل ُتعتبر قضایا متداخلة عدة معالجة  المجلس یرمي إلى اقتراح رئیسهو أن  األهم من ذلكو  ٥- ٢
اختالالت السوق بشأن  ، كما یرمي إلى معالجة الشواغلالقائمة على آلیات السوقالتدابیر العالمیة إلى توافق في اآلراء بشأن 

الجهات المعنیة بین  االختالفات االتي تعكس في جزء منه ،االختالفات الرئیسیة بین الدول األعضاءوٕالى تبیان  وعدم التمییز
توازن التحقیق بید أن كان. ط قدر اإلمیبسمع االحتفاظ بالطابع المن السالمة البیئیة،  عالٍ مستوى تحقیق ٕالى ، و في تلك الدول

. وصل إلى توافق في اآلراءتعملیة ال رسییتهم في ساوتود الوالیات المتحدة أن ت .بین هذه القضایا لیس مهمة سهلةالمالئم 
 من الدراسة والتعدیل. اً مزید تطلبإلى بعض المجاالت الرئیسیة التي نعتقد أنها ت ولذلك فإننا نشیر  في القسم التالي

  الموصى بهاالتعدیالت  -٣
ق تحقّ  ال بد أن القائمة على آلیات السوقتعتقد الوالیات المتحدة فیما یتعلق "بالتغطیة" أن التدابیر العالمیة  ١- ٣

أو و/الطیران  ةنشطالتي لدیها مقدار منخفض من أالظروف الخاصة للدول  وأن تأخذ بعین االعتبار أیضاً  أوسع تغطیة ممكنة
یرد نموذج له في اقتراح الرئیس. ومع أن  متدرجذلك من خالل نهج ویمكن تحقیق . في مجال الطیران ةلدیها قدرات محدود
مع االستمرار  ممكنة،تغطیة أوسع حاجة إلى مزید من التعدیالت لضمان ب هنعتقد أنفإننا قتراح، هذا االر الوالیات المتحدة تقدّ 

التدابیر من المشاركة في  ةمن استبعاد أي دول بدالً و لهذه الغایة،  اً تحقیقو لدول. كل دولة من االظروف الخاصة لفي مراعاة 
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قدرات  التي لدیهاوالدول  التي لدیها مقدار منخفض من أنشطة الطیران دولالمنح ، نقترح العالمیة المذكورة استبعادًا دائماً 
 ةشطي تقل أنتالعلى سبیل المثال، یمكن للدول فمحددة. زمنیة لفترات من عملیة تنفیذ التدابیر خیار "االنسحاب" محدودة 

عن عتبة  تقل أنشطة الطیران لدیهالدول التي في حین یمكن للمرحلة األولى، من انسحب الطیران لدیها عن عتبة معینة أن ت
) لدان األقل نمواً (أي البالتي لدیها قدرات محدودة لدول ویمكن ل. تنسحب كلیًا من التدابیر العالمیةأن أدنى من العتبة األولى 

خیار االنسحاب بدال  ومن المرجح أن یؤدي منح الدولالقائمة على آلیات السوق. أن تنسحب كلیًا من التدابیر العالمیة أیضا 
. ومن المتوقع أیضًا أن بناء القدراتسیما أن االقتراح یتضمن  ال إلى مستویات أعلى من المشاركة، ااستبعادهبمن اتخاذ قرار 

 .على استعداد للمشاركة الذي تكون فیه الوقت بنفسها قررتل الالزمة للدول المرونةقتراح االوفر ی

ألغراض شیر إلى عدم وضوح مسألة ما إذا كان ینبغي احتساب الطن الكیلومتري اإلیرادي لدى الدول ون ٢- ٣
رحالت الجویة من لل لدیها أم على أساس الطن الكیلومتري اإلیراديشهادة المشغل الجوي أنشطة حائزي " على أساس التدرج"

 .. وینبغي النظر في اآلثار المترتبة على هذا الخیاروٕالیها تلك الدول

عن اعتراضها على الوالیات المتحدة تعرب ، شركات الطیران بینالتعویض  وبالنسبة إلى توزیع متطلبات ٣- ٣
مشغلي الطائرات التي تقع مسؤولیة تعویضها على عاتق  ثاني أكسید الكربوناثات كمیة انبع الذي یفید بأناقتراح الرئیس 

 یجب أن یحققلتوزیع انعتقد أن نهج و . للخطة برمتهامعدل النمو القطاعي  إلى )٪١٠٠ینبغي أن تستند بأكملها (بنسبة المدنیة 
قطاعي نمو استخدام نهج وهذا ال یتأتى بلنمو، بطیئة اشركات الطیران الو النمو سریعة ال طیرانالشركات بعض التوازن بین 

في  تلك الموجودة هابطیئة النمو، بما فیال شركات الطیرانال مبرر له على  نهج یضع عبئاً ، ألن هذا ال٪١٠٠ بنسبة ثابت
إذ إن شرط  غلونها،الصادرة عن الطائرات التي یش نبعاثاتاالللحد من  فرادى المشغلینل إضافیاً  البلدان النامیة، وال یوفر حافزاً 

الكفة لصالح  في البدء رجحدینامي ینهج اعتماد الوالیات المتحدة تدعم من ذلك،  بدالً و وفقا لمعدل نمو القطاع.  التعویض ُیحدد
 .يمعدل نمو فرد ة إلىخطمع تقدم تنفیذ النتقل یمعدل النمو القطاعي ثم 

تدابیر عالمیة قائمة على آلیات السوق  عتمدت ماعنداإلیكاو  غرار العدید من البلدان األخرى، أن ونعتقد على ٤- ٣
ومع أننا . األقالیمتنفذها فرادى البلدان أو لتدابیر مزدوجة أو متداخلة الطیران الدولي الناتجة عن نبعاثات اال ال تخضعیجب أ

حل  التوصل إلىأهمیة إلى  إذ یشار فیها المجلس، رئیسالذي اقترحه دیباجة النص التي صیغت بها لغة ل نار یقدنعرب عن ت
تدابیر إضافیة مزدوجة لتثبیط أي  ى وأكثر توجهًا نحو التنفیذقو أ منطوق القرار ینبغي أن ُیصاغ بعباراتنعتقد أن فإننا عالمي، 
 .دولیة ذاتهاالنبعاثات الالمعالجة 

)، EUCاالنبعاثات () ومعاییر وحدة MRVالرصد واإلبالغ والتحقق (بشأن لتوصیات الفنیة إلى ا بالنسبةما أو  ٥- ٣
ها عملواصل لجنة أن تل ه ینبغيونعتقد أن ،لجنة حمایة البیئة حتى اآلن قدمتهاالتي الفنیة والبیئیة السدیدة  نؤید التوصیاتفإننا 

ما یرتبط بها دولیة و قواعد وتوصیات أي عمل غیر مكتمل ووضع من أجل استكمال  العمومیة وبعدها الجمعیةإلى حین انعقاد 
 .ومعاییر وحدة االنبعاثات بما في ذلك ما یتعلق بالرصد واإلبالغ والتحقق د إرشادیة،موامن 

فإن "آلیة التنمیة النظیفة" المنصوص ، خص توافر عملیات تعویض انبعاثات ثاني أكسید الكربونوفیما ی ٦- ٣
ذكیة التنمیة في الهمة ممساهمات  على نطاق واسع وقدمت ةاتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ معروفعلیها في 

آلیة التنمیة التي اسُتخدمت فیها لمشاریع لالتوزیع الجغرافي  في اإلیكاو. بید أنفي عدة دول أعضاء  ةاخیالناحیة المن من
طاریة اإلغیر مندرجة في االتفاقیة برامج  تخدم، في حین استُ مساحة كبراألل البلدان النامیة یفضبتتفاوت، و بال یتسم النظیفة

زیادة حصرًا إلى استخدام وحدات من مؤسسة واحدة قد یفضي ذلك،  وفضًال عنوسع في البلدان الصغیرة والفقیرة. أعلى نطاق 
لإلیكاو . وهكذا، یمكن لها على العرض في ظل التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوقال مبرر  اً قیود وینشئالتكالیف 
تتیح التدابیر العالمیة  نعتقد أن من األهمیة بمكان أنلكننا ، والترویج لها اإلطاریة بشأن تغیر المناخاالتفاقیة برامج اإلقرار ب
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معاییر ب تفيالقویة التي البیئیة من مجموعة واسعة من البرامج عملیات تعویض انبعاثات ثاني أكسید الكربون انطالقًا استخدام 
 البیئة. أوصت به لجنة حمایةحسبما ، وحدة االنبعاثات

التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق وعناصرها تقییم فعالیة ونوصي بوضع عملیة استعراض بغیة  ٧- ٣
بالتدابیر  حسب االقتضاء، بما في ذلك التكالیف المرتبطة ها على نحو منتظمالنظر فی اإلفرادیة وتحسین هذه التدابیر وٕاعادة

 .تجاوز ثالث سنواتتال التدابیر  فیذتنالعالمیة المذكورة، بعد مضي فترة على 

  ما تراه مناسبًا.آراء إضافیة بشأن االقتراح في المستقبل، حسبوتعتزم الوالیات المتحدة تقدیم  ٨- ٣

  مستوىالرفیع الاالجتماع  المعروض علىاإلجراء  -٤
 .:بما یلياالجتماع الرفیع المستوى بشأن التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق إلى القیام ُیدعى  ١- ٤

الجمعیة إّبان انعقاد  تدابیر عالمیة قائمة على آلیات السوقعتماد الدعم الوالیات المتحدة أن یحیط علمًا ب  )أ 
 ؛٢٠١٦ لسنة العمومیة لإلیكاو

لى عناصر معینة من الوالیات المتحدة وبالتعدیالت التي اقترحت إدخالها ع وجهات نظرأن یحیط علمًا ب  )ب 
 .دابیر العالمیة القائمة على آلیات السوقبشأن الت قرارالنص مشروع 

  
  

  - انتهى-


