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  والثالثون ةثامنالالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  التنفیذیةاللجنة 
  حمایة البیئةمن جدول األعمال:  ١٧البند رقم 

  التدابیر القائمة على آلیات السوق
  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  الموجز التنفیذي
 (MBMs)السـوق  اتالقائمة على آلیـ بالتدابیراالیكاو فیما یتعلق أعمال تتضمن هذه الورقة تقریرا عن التطورات المحرزة في 

للتـدابیر القائمـة علـى آلیـات السـوق، عـام اطـار  إعـداد: مـا یلـي لى المجلسعیة العمومیة األخیرة التي طلبت إمنذ انعقاد الجم
التـدابیر القائمـة لـدى تطبیـق  (de minimis)الحـد األدنـى مفهـوم المبـادئ التوجیهیـة؛ واسـتعراض بما في ذلك وضع المزیـد مـن 

علـى آلیــات السـوق، واســتطالع جـدوى وضــع خطــة عالمیـة للتــدابیر القائمـة علــى آلیــات السـوق؛ وجمــع المعلومـات عــن حجــم 
ا علــى الطیــران الــدولي (قــرار الجمعیــة العمومیــة تعویضــات الكربــون؛ ودراســة آلیــة التنمیــة النظیفــة لبروتوكــول كیوتــو لتطبیقهــ

  .)م( ٢٤و ٢٠و ١٨و ١٦و ١٣، الفقرات ١٩-٣٧
  
التــدابیر القائمــة علــى آلیــات الســوق بــدعم مــن الــدول األعضــاء والمنظمــات الدولیــة مــن بباألعمــال الخاصــة المنظمــة قامــت و 

  .  (HGCC)خبراء التدابیر القائمة على آلیات السوق والفریق الرفیع المستوى للطیران الدولي وتغیر المناخ خالل 
  

  : یرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي: اإلجراء
 االعتراف بالعمل الذي قامت به المنظمة بشأن التدابیر القائمة على آلیات السوق،   ) أ
   .١٩-٣٧قرار الجمعیة العمومیة  لتحدیثفي هذه الورقة  المتضمنةالنظر في المعلومات   ) ب

األهداف 
  االستراتیجیة:

  .والتنمیة الستدامة للنقل الجويحمایة البیئة  ،(ج) االستراتیجيورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف 

اآلثار 
  المالیة:

المشــار الیهــا فــي هــذه الورقــة علــى المــوارد المتاحــة فــي میزانیــة البرنــامج العــادي  یتوقــف القیــام باألنشــطة
  و /أو من مساهمات من خارج المیزانیة. ٢٠١٦-٢٠١٤

  تغیر المناخ –البیان الموحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة المتعلقة بحمایة البیئة ، A38-WP/34  المراجع:
C-WP/13798, C-WP/13894, C-WP/13895, C-WP/13959, C-DEC 197/6  



 -2- A38-WP/29 
 EX/24 

 الخطة العالمیة للتدابیر القائمة على ألیات السوق  -١

 من ١٨ بالفقرة عمالً  السوق آلیات على القائمة لتدابیرل العالمیة بالخطةتم االضطالع باألعمال الخاصة  لقد ١- ١
تطلب من المجلس أن یقوم، بدعم من الدول األعضاء والمنظمات الدولیة،  :" یلي ما على نصت التي ١٩- ٣٧ الجمعیة قرار

بمواصلة استطالع جدوى إعداد خطة عالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق، بواسطة إجراء مزید من الدراسات بشأن الجوانب 
ائج المفاوضات بموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة الفنیة والفوائد البیئیة واآلثار االقتصادیة لتلك الخطة وطرائقها، مع مراعاة نت

 وقدم الطلب هذا لتلبیة خطوات عدة اتُّخذت ولقد. " ......ات الدولیة األخرى، عند االقتضاء المتعلقة بتغیر المناخ والتطور 
  .الثالث السنوات فترة خالل الشأن هذا في توجیهات االیكاو مجلس

السوق الذین رشحتهم الدول والمنظمات الدولیة، فقد تم  آلیات التدابیر القائمة على خبراء من المقدم لدعموبا ٢- ١
في یونیو  ١٩٦أثناء الدورة  التالیة استعراض خیارات للتدابیر العالمیة القائمة على آلیات السوق وتقلیصها إلى الخیارات الثالثة

٢٠١٢. 

نبعاثات للتعویض عن من االعلى وحدات إلى الحصول المشاركون  یحتاجالتعویض اإللزامي العالمي، حیث  −
 متفق علیه. الطیران الدولي فوق خط أساسالناجمة عن االنبعاثات 

. اإللزاميویمكن أن یعمل بنفس طریقة خطة التعویض  لتولید اإلیراداتبآلیة  المستكمل التعویض اإللزامي العالمي −
بفرض رسم على كل طن من الكربون،  اإلیرادات تولیدالتعویض، سیتم  إلى باإلضافةوالفارق الرئیسي یكمن في أنه 

لألغراض المتفق علیها، مثل التخفیف  اإلیراداتت على سبیل المثال. ویتم استخدام المعامالعلى رسوم المن خالل 
 من تغیر المناخ أو توفیر الدعم للدول النامیة من أجل تخفیض انبعاثات غاز الدفیئة؛

انبعاثات  يإجمال، حیث یتم حصر مفهوم "الحد األقصى والتجارة" ُیّطبق فیها، التي باالنبعاثات لإلتجارخطة عالمیة  −
 الحصة الواحدةساوي ت( إصدار حصص للطیرانمحددة.  ویتم  التزامالطیران الدولي على مستوى متفق علیه لفترة 

، أو الحصص.  ومن ثم توزع في حدود الحد األقصىطنا واحدا من ثاني أكسید الكربون) بالنسبة لجمیع االنبعاثات 
، یفترض من فترات االلتزاممتفق علیه.  وبنهایة كل فترة  أسلوب، فیما بین المشاركین، باستخدام العلنيتباع بالمزاد 

، مثل التعویضات من قطاعات االنبعاثاتوحدات غیرها من ، أو عددا محددا من الحصصفي المشاركین أن یسلموا 
الطیران بالمزاد  حصصمن خالل بیع  اداتاإلیر أخرى، لتغطیة االنبعاثات المتولدة أثناء تلك الفترة. ویمكن تولید 

 العلني.

خضعت الخیارات الثالثة لمراجعة كمیة استخدمت فیها النمذجة االقتصادیة التي قدرت التأثیرات على  ٣- ١
بما في ذلك  سمات التصمیمالصناعة، والمنافع واآلثار على المناطق ومجموعات الدول.  كما أجریت تقییمات نوعیة على 

 المتباینةالظروف الخاصة والقدرات و القانونیة  والمواثیق اإلبالغشروط و المحتملین وتوزیع االلتزامات بین المشاركین، المشاركین 
  .(C-WP/13894)للدول 

اعترف المجلس بأن نتائج التحلیل النوعي والكمي للخیارات الثالثة ... تثبت أن ، "٢٠١٢وفي نوفمبر  ٤- ١
"  القدرة على المساهمة في تحقیق األهداف البیئیة لالیكاو اوأن لدیه الفنیةالخیارات الثالثة ممكنة من الناحیة 

(C-DEC 197/6) .  

تقییم  إلجراءللتدابیر القائمة على آلیات السوق أیضا قرارات في السیاسة العامة  الفنيالتحلیل الُمضي في تطلب قد و   ٥- ١
لوضع توصیات في السیاسة  (HGCC)رفیع المستوى للطیران الدولي وتغیر المناخ الفریق ال تشكیلالمجلس  وطلبأكثر دقة.  

الفریق الرفیع المستوى للطیران الدولي وتغیر المناخ وبحث . العامة فیما یتعلق بعناصر قرار الجمعیة العمومیة الثامنة والثالثین
مسائل عدیدة متصلة بالخطة العالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق، بما فیها الجهات المشاركة في الخطة، وسبل التعامل 

  .(C-WP/13959) ، وتولید الدخل من الخطةتباینةمالالخاصة والقدرات مع الظروف 
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وتناول  ٢٠١٣ عام من التقییم لجدوى الخطة العالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق فيجرى المزید و   ٦- ١
الفریق الرفیع المستوى للطیران الدولي وتغیر المناخ في  إرشاداتأخذ مع عالمیة، الخطة لاألكثر عملیة وفعالیة ل سمات التصمیم

باستخدام التوقعات  ٢٠١٢االعتبار. كما جرى تنقیح التحلیل الكمي لتأثیرات التدابیر القائمة على آلیات السوق الذي أنجز في 
 .٢٠١٣في  (CAEP)طیران حمایة البیئة في مجال اللواالنبعاثات التي وضعتها لجنة االیكاو  واألساطیل المحدثة للحركة

 معت في تقریرجُ  وقد المتعلقة بالجدوى الفنیة للخیارات، ٢٠١٢وأكدت الدراسة التكمیلیة نتائج الدراسة التي ُأجریت في عام 
 .١قالمتصلة بجدوى وضع خطة عالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السو  النتائج التحلیلیة واحد

  القائمة على آلیات السوق العام للتدابیر اإلطار - ٢
....  تطلب من المجلس أن یضطلع یلي:" على ما ١٩- ٣٧قرار الجمعیة العمومیة  من ١٣الفقرة نّصت  ١- ٢

زیادة تفصیل المبادئ بأعمال ُبغیة إعداد إطار عالمي للتدابیر القائمة على آلیات السوق في مجال الطیران الدولي، بما في ذلك 
جدوى وضع خطة عالمیة للتدابیر القائمة  األعمال األخرى بشأنمع  بالتوازي وُنفذ هذا العمل ،التوجیهیة الواردة في الملحق"

على آلیات السوق بالدعم المقدم من قبل خبراء التدابیر القائمة على آلیات السوق. وقد استخدم كل من المبادئ التوجیهیة 
في  ٢٠١٢یونیو شهر . ونظر المجلس في العام اإلطارلهذا التصمیم التي تم وضعها لخیارات الخطة العالمیة كأساس  وسمات
WP/ -(C ٢٠١٢المجلس في نوفمبر  إلىوقدمت عناصر التصمیم ذات الصلة العام  اإلطارتحدد دور وهدف  نظریةورقة 

13895). 

عددا من االعتبارات  لإلطار العاموعلى غرار العمل بشأن الخطة العالمیة، فقد آثار التقدم في العناصر الفنیة  ٢- ٢
 للخبراء، واألعمال الفنیةالعامة.  ومن خالل مداوالت الفریق الرفیع المستوى للطیران الدولي وتغیر المناخ  المتعلقة بالسیاسة

والنطاق الجغرافي للتدابیر القائمة  الموافقة المتبادلة للدول التي تُنفذ التدابیر القائمة على آلیات السوق الحاجة إلىوتمت مناقشة 
 .المتباینةوالظروف الخاصة للدول وقدراتها  على آلیات السوق

التي تشملها انبعاثات ثاني أكسید الكربون  یاتبخصوص مستو  الفنیةالمعلومات  ، في تقریر،وتم تجمیع  ٣- ٢
الرفیع  الستخدامها في مناقشة السیاسة العامة في الفریقالرحالت المغادرة)  أو الجوي الوطني المجال(أي  النطاقات الجغرافیة

  . ٢وتغیر المناخالمستوى للطیران الدولي 

 الجمعیة العمومیة في مجال التدابیر القائمة على آلیات السوق التي طلبتهااألعمال األخرى  - ٣

  األدنىالحد مفهوم دراسة  ١- ٣

أن یستعرض العتبة الدنیا للتدابیر القائمة  ، فقد طلب المجلس "١٩- ٣٧من قرار الجمعیة  ١٦وعمًال بالفقرة     ١- ١- ٣
روف الخاصة للدول واآلثار المحتملة على صناعة الطیران وأسواقه، وفیما یخص المبادئ مع مراعاة الظ ....على آلیات السوق 

 في المائة ٢٠وشكل المشغلون الذین یقعون ضمن الحد األدنى حوالى ". ٢٠١١التوجیهیة المدرجة في الملحق، وذلك بنهایة عام 
وق بین المشغلین الخاضعین للتدابیر القائمة على من مجموع المشغلین.  وأثبتت الدراسة أنه ستكون هناك تشویهات في الس

 .  لهاآلیات السوق والمشغلین غیر الخاضعین 

القائمة على  جمیع التدابیر فقد تتأثرإلى أنه في حالة تطبیق مفهوم الحد األدنى، الكمي ص التحلیل وخلُ     ٢- ١- ٣
 إنشاءتقسیم أو  إلىشركات الطیران  یدفعویمكن لتأثیر الحد األدنى أیضا أن   األسواق وتقل فاعلیتها. تشویهب آلیات السوق

                                                           
١ documents.aspx -reference-http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/documentation  
٢ documents.aspx -reference-http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/documentation 
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 یتفادوان أن التدابیر القائمة على آلیات السوق.  وعلى العكس من ذلك، یمكن للناقلی تفاديمن أجل  تقسیم ملكیتهافروع أو 
 إلىالحد األدنى.  وهذا من شأنه أن یؤدي  مستفیدین من مفهومكتفادي فقدان مركزهم عملیات االندماج أو التوحید من أجل 

 .(C-WP/13798)في هذا القطاع  الكفاءةخفض مستوى 

 تعویض الكربون وآلیات التنمیة النظیفة ٢- ٣

 ٢٠الفقرة التعویض (المطلوبة بموجب  وحداتفیما یتعلق باستخدام تعویض الكربون والمعلومات عن حجم     ١- ٢- ٣
المتولدة حاضرا ومستقبال  الوحداتتوفر وأسعار  تم تقییم مدى،) المتعلقة بالنقل الجوي، ١٩-٣٧قرار الجمعیة العمومیة من 

 الوحدات.  وبین هذا التقییم أنه ستكون هناك مستویات كافیة من ٣بروتوكول كیوتو في (CDM)بموجب آلیة التنمیة النظیفة 
 .لقطاع الطیران الدولي

تطبیق آلیة  إمكانیةدراسة حول  إعداد، تم ١٩-٣٧الجمعیة العمومیة (م) من قرار ٢٤للفقرة واستجابة     ٢- ٢- ٣
.  وقد أثبتت الدراسة أنه من غیر الممكن أن یتم احتساب ٤یفة المعتمدة في بروتوكول كیوتو على الطیران الدوليالتنمیة النظ

 .انبعاثات الطیران الدولي بموجب آلیة التنمیة النظیفة

 االستنتاج - ٤

لتلبیة  األعماللقد اضطلعت األمانة العامة، بدعم من خبراء الدول والمنظمات الدولیة، بقدر كبیر من  ١- ٤
ولقد أثبت التحلیل الكمي والنوعي للخیارات الثالثة للخطة .  ١٩- ٣٧المجلس في قرار الجمعیة العمومیة  إلىالطلبات المقدمة 

العالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق أن الخیارات الثالثة تتسم بالجدوى الفنیة وبالقدرة على اإلسهام في تحقیق األهداف 
مفهوم  تأثیر مراجعةللتدابیر القائمة على آلیات السوق للطیران الدولي.  وتمت عام طار إ إعداداستطالع  وتملالیكاو.  البیئیة

اإلیرادیة على  ةیالكیلومتر  األطنانمن  في المائة ١أقل من  یشكلونالحد األدنى الذي یعفى بموجبه المشغلون والدول الذین 
 الكربون. وللوضع القائم حالیًا فیما یخصالتابعة لبروتوكول كیوتو  نظیفةآلیة التنمیة الوُأجریت دراسات بشان  .يالدولالمستوى 

  

  -  انتهى  -
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