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  االجتماع الرفیع المستوى بشأن الخطة العالمیة 
  للتدابیر القائمة على آلیات السوق

  ١٣/٥/٢٠١٦-١١ال، ـریمونت
القائمـة علـى آلیـات الخطـة العالمیـة للتـدابیر استعراض مشروع نـص قـرار الجمعیـة العمومیـة بشـأن   :١ بند رقمال

  السوق ألغراض الطیران المدني

  بشأن خطة التدابیر العالمیة القائمة ةاألوروبی وجهة النظر
  على آلیات السوق في مجال الطیران الدولي

  )٢للطیران المدني ةاألوروبی اللجنةأعضاء في  ودول ١بالنیابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیهمن هولندا (مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
جمیع و الطیران الدولي قطاع فضًال عن األطراف، ویجب على كافة . الحالي في عصرنا حاسماً  اً تغیر المناخ تحدیُیعّد 
 دون الدرجتینالحرارة العالمیة  اتدرجارتفاع  حتواءفي تحقیق أهداف اتفاقیة باریس ال المساهمة، یةقطاعات االقتصادال
ویتعین على الجمعیة العمومیة التاسعة ة. یالصناعالثورة مقارنة بمستویات درجة الحرارة في حقبة ما قبل  تینمئویال

الرامیة إلى التدابیر سلة في  أساسیاً  عنصراً بارها باعتالسوق آلیات تدابیر عالمیة قائمة على  خطة رار والثالثین لالیكاو إق
كأساس  االیكاو اقتراح رئیس مجلسأوروبا تدعم و الطیران الدولي. الناجمة عن  ثاني أكسید الكربونمعالجة انبعاثات 

المبادئ األساسیة، وهي بشأن هذه الورقة الموقف األوروبي عرض . وتالمذكورةلتدابیر العالمیة الخاصة با  اتمناقشلل
التدابیر  ستوفیهاتأن نبغي وعدم التمییز والعناصر الرئیسیة التي ی والظروف والقدرات الخاصة بكل دولة السالمة البیئیة

  . من دعمها أوروباتمكن العالمیة القائمة على آلیات السوق كي ت

  .٤فیع المستوى بشأن التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق في الفقرة ر االجتماع  المعروضة على اترد اإلجراءتو 

 المقدمة -١

 هب عواقبتجنّ في  غبذا كنا نر إالسیطرة علیه من ثم  ینبغيو الحالي  في عصرنا حاسماً  اً المناخ تحدی تغیر عدّ ی ١- ١
مع التقاریر الواردة من الفریق الحكومي الدولي  ا. وتمشیاً تطورنو  ناأیضا على اقتصاداتفحسب بل و وخیمة لیس على البیئة ال

الحرارة  اتدرجارتفاع  حتواءالجهود الالزمة الافة بذل كعلى فق المجتمع الدولي في باریس ات)، IPCCالمعني بتغیر المناخ (
                                                                 

وآیرلندا وایطالیا والتفیا ولتوانیا  االنمسا وبلجیكا وبلغراد وكرواتیا وقبرص وجمهوریة التشیك والدنمارك واستونیا وفنلندا وفرنسا وألمانیا والیونان وهنغاری  ١
  ولكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفانیا وٕاسبانیا والسوید والمملكة المتحدة.  

وسان مارینو وصربیا وسویسرا  ألبانیا وأرمینیا وأذربیجان والبوسنة والهرسك وجورجیا وآیسلندا وجمهوریة مولدوفا وموناكو والجبل األسود والنرویج  ٢
  وجمهوریة مقدونیا الیوغسالفیة السابقة وتركیا وأوكرانیا
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مواصلة الجهود على ة، و یالصناعالثورة مقارنة بمستویات درجة الحرارة في حقبة ما قبل  تینمئویال دون الدرجتینالعالمیة  
بلوغ یمكن ال الصناعیة. و الحقبة مستویات ما قبل  أعلى مندرجة مئویة  ١,٥ بمقدارالحرارة  اتلحد من ارتفاع درجا رامیة إلىلا

ها ، بما فیات الدفیئةد انبعاثات غاز تولّ التي قطاعات الاألطراف و كافة  جانبوعاجل من  تحرك مواتٍ من خالل سوى هذه الغایة 
، یجب )COP21(الدورة الحادیة والعشرین الجتماع الدول األطراف عملیة فّزت حتي العوامل الواقتداًء بلطیران الدولي. ا قطاع

  لمكافحة تغیر المناخ من خالل ضمان التنمیة المستدامة للطیران المدني.تعبئة الجهود على  اً قادر الطیران أن یكون قطاع 
من إجمالي  ٪٢حو سبة تبلغ نالطیران المدني الدولي بنالناجمة عن انبعاثات ثاني أكسید الكربون  سهمتو  ٢- ١

 ،وقد وافقت االیكاوذا القطاع. له ینالمتوقعوالنمو تطور نظرًا للنسبة بالضرورة من المتوقع أن تزید تلك الو  االنبعاثات في العالم،
 تدابیرشمل ت"سلة من التدابیر" ُأطلق علیه ما اعتماد لى عتغیر المناخ، الطیران على  ناجمة عنالثار اآلمعالجة رغبة منها في 

القاعدة القیاسیة األولى من  كانتو . ةأنواع الوقود البدیل المستدامإنتاج واستخدام عن  تشغیلیة واقتصادیة، فضالً و  ةتكنولوجی
محل لجنة حمایة البیئة في مجال الطیران  مؤخراً  اعتمدتهاي تات اللطائر االناجمة عن نوعها بشأن انبعاثات ثاني أكسید الكربون 

العمومیة  د قرار الجمعیةأكّ وقد . االنبعاثاتمستوى الالزم في  ضافحدث االنخلن تُ  افي حد ذاتهتلك القاعدة  ترحیب. ولكن
الناجمة عن العالمیة من الكربون نبعاثات المتمثل في اإلبقاء على صافي االطموح العالمي الهدف ال ٢٠١٣لسنة  ١٨-٣٨

وافق على وضع تدابیر عالمیة قائمة على آلیات السوق ، و ٢٠٢٠عام على نفس المستوى ابتداًء من الطیران الدولي 
)GMBM من أداة فعالة من حیث التكلفة للحد  ُتعدّ التدابیر العالمیة المشار إلیها أن اعترف القرار ب. و هذا الهدف) لتحقیق

تحلیل الن من كما تبیّ ، الحد من تلك االنبعاثاتالمتوخى الذي ال یمكن بلوغه دون  وتحقیق الهدف ثاني أكسید الكربونانبعاثات 
 .لجنة حمایة البیئةأجرته ي ذال الضخم

االیكاو أن ر وذكّ . ١٢/٢/٢٠١٦لمقر االیكاو في  تهزیار أثناء رسالة تلك الاألمین العام لألمم المتحدة  عززو  ٣- ١
الحد من  في مجالملموس الضخم والتقدم ال ریادةتولي ل االیكاولى شركات الطیران و تتطلع في الوقت الحالي إ"عیون العالم 

بعد عام  ي محایدالسوق لضمان نمو كربونآلیات لى قائمة عاالنبعاثات". وحث الدول على وضع اللمسات األخیرة على آلیة 
 .الهدف بتحقیق هذا الكاملها ماتز لعن اأوروبا وتعرب . ٢٠٢٠

  العالمیة القائمة على آلیات السوق للتدابیرالمبادئ األساسیة  -٢
في  هادفةأن تقدم مساهمة یمكنها  إذا ُصممت التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق بشكل جید، ١- ٢
على نفس المستوى االنبعاثات الناجمة عن الطیران الدولي  إلبقاء على مستوىل بالنسبةلتخفیف من آثار تغیر المناخ، ال سیما ا
على صافي  من خاللها اإلبقاء یمكن وضع تدابیر عالمیة قائمة على آلیات السوقأوروبا بقوة تؤید . و ٢٠٢٠من عام ًء ادتبا

تحقیق نمو مستدام و  ،٢٠٢٠ من عامى ابتداًء مستو لى نفس الالطیران الدولي عالناجمة عن ثاني أكسید الكربون  انبعاثات
 .كل منهما اآلخردعم یهذین الهدفین یمكن التوفیق بینهما ویجب أن أن عتقد أوروبا تو . في الوقت نفسهللطیران المدني 

یجب أن تأخذ التدابیر العالمیة المعنیة ، المرام في حمایة المناخطموح المستوى الباإلضافة إلى االرتقاء إلى و  ٢- ٢
كل بالخاصة والقدرات في االعتبار مبدأین أساسیین هما: مبدأ عدم التمییز بین مشغلي الطائرات والحاجة الستیعاب الظروف 

أن  یمكنالقائمة على آلیات السوق أن التدابیر العالمیة عتقد أوروبا تقة متوازنة. و في االیكاو بطریمن الدول األعضاء  دولة
 ..منه لغرضا یته ألداءحوصالللنظام  ةداریاإلاإلجراءات ة طاعلى بسفي الوقت نفسه فظ احتو أین المبد ینهذ تراعي

  ومجلس االیكا العناصر الرئیسیة القتراح رئیسمن الموقف األوروبي  -٣
رفیعة المستوى، وتعرب الالبیئة والمجموعة لشؤون االستشاري ه الفریق حرز الذي أالتقدم الكبیر بترحب أوروبا  ١- ٣

وضع التدابیر العالمیة القائمة على آلیات  لعملیة هدعمعلى على مشاركته النشطة و  االیكاولرئیس مجلس  انانهعن خالص امت
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بشأن التدابیر العالمیة القائمة على لقرار امشروع ویستند . العمومیة الجمعیة خاللبهدف التوصل إلى نتیجة إیجابیة  السوق
 اً عالمی حكم یتضمن نظاماً مُ وهو مشروع  ،ى مناقشات مستفیضة وتقییمات فنیةالعمومیة إل لجمعیةالمقترح تقدیمه لآلیات السوق 
لمفاوضات ركیزة ینبغي أن یظل هذا المشروع و الطیران الدولي. الناجمة عن نبعاثات ثاني أكسید الكربون ا للتعویض عن

في منها  مساهمةً وذلك لمشروع القرار، الجوانب الرئیسیة بشأن  تقدیمهاتود التي من المالحظات  اً أوروبا عددتبدي و . االیكاو
 االیكاو بشأن خطة التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق.مفاوضات 

 ها الجمیعقطبَّ ویُ مشتركة مقبولة للجمیع   قائم على معاییرنظام عالمي  تأسیسأهمیة بادئ ذي بدء  نؤكدو  ٢- ٣
الحفاظ على المناخ تحقیق هدف ولن یتسنى . فیه المشاركینبین كافة رص تكافؤ الفتمییز لضمان ون ود وباتساقباستمرار 

استیعاب الظروف المتمثلین في  یناألساسی ینأ، مع االمتثال للمبد٢٠٢٠من عام  لكربون اعتباراً لمحاید النمو المتمثل في ال
حظى بموافقة االیكاو. وال یمكن وضع تتحكم تلك العملیة و قواعد مشتركة وجود ، دون دولة وعدم التمییزكل بالخاصة والقدرات 

الدول بموجب اتفاق باریس، اقترحته ي ذال اً وطنیالمساهمات المقررة لطیران الدولي باستخدام مفهوم في مجال ا ةعالمیبیر اتد
 هذه األهداف.بلوغ ضمن ینه لن إحیث 

المقرر انعقادها في  لجمعیة العمومیة لالیكاوالدورة التاسعة والثالثین ل خاللاتفاق  وللنجاح في التوصل إلى ٣- ٣
ما یلي یرد فیهمة. و ممن العناصر ال اً عددالبد أن تتضمن التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق ، المقبل سبتمبرشهر 

 .أوروبامن وجهة نظر هم العناصر عرض أل

 الوصول إلى الهدف العالمي ٤- ٣

. ناخبالم ها المتعلقهدفب على نحو فّعال التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق تفي من الضروري أن ١- ٤- ٣
المستوى من على أعلى مستوى الطیران الدولي أنشطة جمیع االنبعاثات الناجمة عن تعالج  تلك التدابیر بحیث مصمَّ یجب أن تُ و 

أن على صناعة الطیران  تهلجنة حمایة البیئة ودعمأجرته ي ذمستفیض الالتحلیل برهن ال. وقد ٢٠٢٠غه في عام و بلُیرام الذي 
 .بتكلفة معقولةو مشترك الهدف الق حقّ أن یمن شأنه  الكربون انبعاثات التعویض عنبشأن  عالمي تدبیروضع 

معالجته من االنبعاثات ینبغي  اً جزءأغفل حل ار متدرجًا على م اً تنفیذالذي یتضمن االقتراح الحالي بدو أن یو  ٢- ٤- ٣
 دتشدّ المناخ. و المتعّلق بالهدف  تحقیقعملیة للخطر  قد تعّرض ةلجاعمركت دون وبالتالي یخلق "فجوة" إذا تُ  ،من حیث المبدأ

 ها.معالجتاالنبعاثات و في الفجوة  یمكن تقلیصبحیث  التدابیر العالمیة تصمیمتنقیح أوروبا على ضرورة 

 بكل دولةالخاصة والقدرات الظروف  ٥- ٣

وجود دون  ة وضع تدابیر عالمیة شاملة قائمة على آلیات السوقمثالیحّبذ أوروبا من الناحیة التُ بینما  ١- ٥- ٣
والقدرات الظروف معالجة ختلف الدول، وترى أن بین م ويلوضع االقتصادي والتنمأن هناك تفاوتًا في ااستثناءات، تدرك 

ویرقى . العمومیة العناصر األساسیة لقرار الجمعیةمن ضمن  شّكل عنصراً جب أن ییغیر تمییزي حو على نبكل دولة الخاصة 
عتقد ت. و بین الدول األوضاع المختلفةمن التدابیر لمعالجة  اً ددنه یتضمن عحیث إهذا الهدف تحقیق مستوى قرار إلى المشروع 

حیث ، الظروف والقدرات الخاصة بكل دولةستوعب یلى النحو المقترح في مشروع القرار یمكن أن المتدرج عأوروبا أن التنفیذ 
متوسط، ذات الدخل المستوٍى متوسط أو الدول حصتها من أنشطة الطیران  تبلغالتي انضمام بعض الدول ر یتأخبسمح ی نهإ

 ذه المعاییر توازناً وتحقق ه. مستویاتالأدنى تبلغ حصتها من أنشطة الطیران و  ًا محدودةمواردتمتلك عفي الدول التي یبینما 
 .هاببین الوضع االقتصادي للدولة وتطویر قطاع الطیران  سلیماً 

وتقدیم المساعدة  الظروف والقدرات الخاصة بكل دولةوبناء القدرات وسیلة مناسبة لمعالجة الدعم  تبروُیع ٢- ٥- ٣
من  اً همم اً أوروبا بالفعل مشروعتدعم لتدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق. و التنفیذ الفعال ل رسییلتا ال سیملدول، و الهادفة ل
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مزید من المساعدة لتنفیذ هناك حاجة لأن ، وتتفق مع الرأي القائل عملالخطط وضع في الدول دعم یمن شأنه أن االیكاو خالل 
 .في الوقت المناسبالتدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق 

 عدم التمییز والمساواة في المعاملة ٦- ٣

من  ینبغي أن یراعي قرار الجمعیة العمومیة بشأن التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق مبدأ آخر ١- ٦- ٣
مشغلي المساواة في معاملة یشترط مشروع القرار ف  وهو مبدأ عدم التمییز.  من األهمیةنفسه القدر یحظى بالمبادئ األساسیة 

 على أساس الطریقوالتدرج اإلعفاءات بتنفیذ األحكام الخاصة ب. ونحن نرحب بشدة الجوي نفس الطریقالتي تسلك  الطائرات
نفس الطریق، وضمان تكافؤ الفرص التي تسلك لضمان المساواة في المعاملة بین شركات الطیران  ةضرورینها حیث إ، الجوي

 اتفاقیة شیكاغو. ضيتحسبما تقبین المشغلین بغض النظر عن جنسیتهم، 

والتطبیق الموحد الشفافیة في اإلدارة المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص من خالل أیضًا من ضمان  والبد ٢- ٦- ٣
 .یةللقواعد التنفیذ

 ءاعبتقاسم األ ٧- ٣

نبعاثات اال٪) على أساس نمو ١٠٠بنسبة بالكامل (الكربون تعویض ب اتاللتزاماتوزیع لیة المقترحة اآلل ١- ٧- ٣
خاص تعدیل أي ن قبیل معقدة مالب التعدیالت تجنّ یألنه  هتنفیذهل سیو بسیط  أسلوب فهذا. صائبة وُمحكمةالقطاع الناجمة عن 

نمو التي تحرز مستوى وسوف تستفید شركات الطیران  .غیرها أو الجهات التي تشهد نموًا سریعاً أ التطبیق قبل دللجهات التي تب
یسعى قطاع الطیران البلدان التي  الطائرات في مشغلي ذلك ساعدی، وبالتالي سوف من تنفیذ هذا األسلوب أعلى من المتوسط

الناجمة عن  نبعاثاتاالنفس النسبة من  یعوض عنمشغل سوف ل فإن كحاق بركب بقیة العالم. وعالوة على ذلك، فیها إلى الل
التزام كل مشغل مع حجم وبالتالي سوف یتناسب التي یقترحها النهج القطاعي، ٪ ١٠٠ أقل من نسبةفي نطاق  طائراته

 .له اهدعممستمرة في أوروبا ، فإن فوائد هذا النهجمنها ل وٕادراكاً ه. الناجمة عن طائرات نبعاثاتاال

 التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوقمراجعة  ٨- ٣

التدابیر العالمیة  . فأداء وفعالیةةدوریمراجعة إلى  ةحاجبالكربون  للتعویض عنلنظام العالمي اتعتبر أوروبا  ١- ٨- ٣
طموحها  بقاءمع مرور الوقت و یتها فعالاستمرار لضمان  یندوریوتنقیح لى تقییم إ ةحاجبالقائمة على آلیات السوق سوف تكون 

في المستقبل لضمان مساهمة الطیران الدولي في تطویرها فضًال عن ، اتفاق باریسإطار في المتفق علیه لطموح العام ل اً مواكب
 نبعاثات.تقلیل اال

 لتقییم الحاجة إلى عناصر إضافیة مثل ضماناتسانحة  فرصاً  أیضاً  المراجعات كونتالمحتمل أن من و  ٢- ٨- ٣
وسیكون من المفید  ،بعیدى المدى الأهمیة بالنسبة للنظام علتلك العناصر كتسب قد تو لنظام. ل الزمنیة مدةالالتكلفة و خاصة ب
محددة منذ أحكام وضع  بدًال من، النظام تااجتیحالعقب التوصل إلى فهم أفضل التدابیر العالمیة المعنیة النظر في  للغایة

 ء العمل به.بد

 والتنفیذاإلدارة نظم  ٩- ٣

واإلبالغ ى حجري زاویة هما وجود قواعد ُمحكمة للرصد إلتستند التدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق  ١- ٩- ٣
وینبغي لسالمة البیئیة للنظام. ا للتأكد من نبعاثاتاللعالیة الجودة ستخدام وحدات ال سدیدة وشفافة للتأهلمعاییر و والتحقق 

 توفرمن والبد سجل مركزي قوي. إنشاء عن طریق التدابیر العالمیة والتأكد من إمكانیة المساءلة بشأنها، شفافیة أیضًا ضمان 
وضع في  هماً م لجنة حمایة البیئة تقدماً وقد أحرزت االنبعاثات. ات حدل و یأهتالخبرة الالزمة قبل المضي قدمًا في إجراءات 

هذه العناصر  -االیكاومن خالل مجلس  - لجنة حمایة البیئة إنجاز أوروبا أهمیة تؤكد و  ؛العناصر الثالثةتلك التفاصیل الفنیة ل
 مجدداً أوروبا تؤكد و مشروع القرار. الواردة في تنفیذ" للطریق الطة یر على النحو المشار إلیه في "خفي حینها، صورتها النهائیة ب

 في عمل لجنة حمایة البیئة. تهاخبر الفعالة ب مشاركةبالالتزامها 
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المترتبة نبعاثات اال للتعویض عناإلطاریة بشأن تغیر المناخ اتفاقیة األمم المتحدة  أرصدة دعم استخداموُیعد  ٢- ٩- ٣
الظروف والقدرات الخاصة بكل دولة، حیث یمكنها معالجة و آخر لضمان السالمة البیئیة  اً الطیران الدولي عنصر على أنشطة 

 االنبعاثات التعویض عنعملیة شمل تو ج القطاعیة، ال سیما في البلدان النامیة. و والبرامج والنه المراعیة للبیئةمشاریع ال تعزیز
المحلي والحد من الفقر ونقل على الصعید عمل فرص  فیرجوانب اجتماعیة واقتصادیة إیجابیة مثل تو لها منافع مشتركة 

  التكنولوجیا.

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

السوق القائمة على آلیات التدابیر العالمیة  بإعداددول األعضاء في االیكاو التزام المجددًا على تأكید ال  )أ 
 ؛العمومیة التاسعة والثالثین الجمعیة خالل

مبادئ السالمة البیئیة  والذي ُیراعيح المقدم من رئیس المجلس اقتر المناقشات على أساس االمواصلة   )ب 
 ؛عدم التمییزالظروف والقدرات الخاصة بكل دولة و و 

لمبادئ ل الواجب االعتبارإیالء مع  التدابیر العالمیة المشار إلیها لتصمیمعناصر الرئیسیة الاالتفاق على   )ج 
والمالحظات الرئیسیة الواردة في هذه الورقة (النظام العالمي، والسالمة البیئیة، وعدم التمییز األساسیة 

لرصد اإلجراءات القویة لو  ،ةالدوری والمراجعة، الظروف والقدرات الخاصة بكل دولةبین المشغلین، و 
 ).عالیة الجودةال ووحدات االنبعاثات ،واإلبالغ والتحقق

  
  

  - انتهى-


