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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة   :من جدول األعمال ١٧البند 
   تغیر المناخ - بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة

  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو  "المعنون  ١٩-٣٧ر الجمعیة العمومیة قرا ُیعرض فیما یلي مقترح لتنقیح

من أجل اعتماده في ضوء التقدم المحرز في هذا الصدد منذ انعقاد  "تغیر المناخ –المستمرة في مجال حمایة البیئة 
ة الطیران الدولي وتغیر المناخ، الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة في مجاالت العمل الرئیسیة المتعلقة بأنشط

؛ )A38-WP/25(؛ والتدابیر التكنولوجیة والتشغیلیة )A38-WP/27بما في ذلك األهداف الطموحة العالمیة (انظر الوثیقة 
 ؛)A38-WP/29(؛ والتدابیر القائمة على آلیات السوق )A38-WP/28(وأنواع الوقد البدیل المستدام ألغراض الطیران 

  .  )A38-WP/31()؛ والمساعدة المقدمة إلى الدول A38-WP/30(ل وخطط عمل الدو 
وفي حین قرر المجلس إحالة المقترح المدرج في المرفق، فال تزال آراء بعض أعضاء المجلس متباینة بشأن المسائل 

  .١٧المتعلقة بالتدابیر القائمة على آلیات السوق، وخصوصًا تلك الواردة في الفقرة 
بیان " المعنونة A38-WP/27الورقة  في ورقة عمل منفصلة (هي A37-18ح قرار الجمعیة العمومیة مقترح لتنقی ویرد 

  )."أحكام عامة والضوضاء ونوعیة الهواء المحلي - موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة
المنقح بشأن البیان الموحد بسیاسات وممارسات قرار الجمعیة العمومیة تعتمد یرجى من الجمعیة العمومیة أن : اإلجراء

   .في المرفق الوارد ،تغیر المناخ - االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة

 األهداف
  .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجويبالهدف االستراتیجي (ج)، ورقة العمل هذه مرتبطة   :اإلستراتیجیة

في میزانیة البرنامج  المتوفرةالموارد في حدود  هذهعمل الع باألنشطة المشار الیها في ورقة سیتم االضطال  اآلثار المالیة:
  و/أو من توافر مساهمات من خارج المیزانیة. ٢٠١٦- ٢٠١٤للفترة  العادي

  التطّورات المستجدة في مجالي الطیران المدني والبیئة، A38-WP/25  المراجع:
A38-WP/26 ،لمقبلة في مجال ضوضاء وانبعاثات الطائراتاالتجاهات الراهنة وا 
A38-WP/28 ،أنواع الوقود البدیل المستدام ألغراض الطیران  
A38-WP/29 ،التدابیر القائمة على آلیات السوق  
A38-WP/30 ،خطط عمل الدول ألنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون  
A38-WP/31 ، المناخ الطیران وتغیر –المساعدة المقدمة إلى الدول  
A38-WP/32 ،التطورات في هیئات األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولیة  
A38-WP/33 ،مبادرة األمم المتحدة بشأن الحیاد المناخي  
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  المرفق

  تغیر المناخ –بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة   :..-١٧القرار 

االیكاو والدول األعضاء فیها تدرك األهمیـة البالغـة لالضـطالع بـدور قیـادي مسـتمر للطیـران المـدني الـدولي  لما كانت
  ي؛في مجال الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغیر المناخ العالم

مــن جدیــد علــى الــدور الحیــوي الــذي یضــطلع بــه الطیــران الــدولي فــي تحقیــق التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة  وٕاذ تؤكــد
  على المستوى العالمي والحاجة الى تأمین استمرار نمو الطیران الدولي بطریقة مستدامة؛

اخ یتمثـل فـي تحقیـق اسـتقرار تركـزات غـازات الهدف النهائي التفاقیة األمـم المتحـدة اإلطاریـة بشـأن تغیـر المنـ ولما كان
  الدفیئة في الغالف الجوي عند مستوى یحول دون وقوع تدخل یشكل خطرا على نظام المناخ؛

كیوتــو، الــذي اعتمــده مــؤتمر األطــراف فــي اتفاقیــة األمــم المتحــدة اإلطاریــة بشــأن تغیــر المنــاخ فــي  لبروتوكــو  ولمــا كــان
، یــدعو البلــدان المتقدمــة (األطــراف المــذكورة فــي ٢٠٠٥فبرایر/شــباط  ١٦النفــاذ فــي  ودخــل حیــز ١٩٩٧دیســمبر/كانون األول 

الملحــق األول) الــى العمــل علــى الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفیئــة المتأتیــة مــن "وقــود الطــائرات" (الطیــران الــدولي) أو خفضــها، 
  )؛٢-٢وذلك بالعمل من خالل االیكاو (المادة 

مـن إجمـالي انبعاثـات ثـاني أكسـید  ٪٢ت الطیران الدولي، والتي تسهم حالیا بنسبة تقل عـن تدرك أن انبعاثا ولما كانت
  الكربون في العالم، من المتوقع أن تزید نتیجة لنمو القطاع المطرد؛

عـن الطیـران والغـالف الجـوي العـالمي، والـذي أعـده، بنـاء علـى  ١٩٩٩التقریر الخاص الذي صدر فـي عـام  كان ولما
، بتعـــاون مـــع فریـــق خبـــراء التقیـــیم العلمـــي )IPCC(او، فریـــق الخبـــراء الحكـــومي الـــدولي المعنـــي بتغیـــر المنـــاخ طلـــب مـــن االیكـــ

  لبروتوكول مونتلایر عن المواد المستنفذة لطبقة األوزون، یتضمن تقییما شامال لتأثیر الطیران على الغالف الجوي؛ 
الخــاص بــأن آثــار بعــض أنــواع االنبعاثــات المتأتیــة مــن  فریــق الخبــراء الحكــومي الــدولي قــد ســلم فــي تقریــره ولمــا كــان

الطــائرات مفهومــة جیــدا، فقــد كشــف أن آثــار بعضــها اآلخــر غیــر مفهومــة، وحــدد عــددا مــن المجــاالت الرئیســیة التــي تتســم بعــدم 
  الیقین العلمي مما یحد من القدرة على توقع اآلثار الكاملة للطیران على المناخ واألوزون؛ 

یكاو قد طلبت من فریق الخبراء الحكومي الدولي أن یـدرج تحـدیثا لالسـتنتاجات الرئیسـیة للتقریـر الخـاص اال ولما كانت
  ؛٢٠١٤وتقریر التقییم الخامس الذي سیصدر في عام  ٢٠٠٧في تقریر التقییم الرابع الذي أصدره في عام 

العــالم فــوق المســتویات الســابقة لعصــر  الــى الــرأي العلمــي القائــل بــأن الزیــادة فــي متوســط درجــة الحــرارة فــي وٕاذ تشــیر
  النهضة الصناعیة ینبغي أال تتجاوز درجتین مئویتین؛

بالمبادئ واألحكام الخاصة بالمسؤولیات المشتركة لكن المتباینة وقدرات كل دولة، على أن تتولى الدول  أیضا وٕاذ تقر
  المناخ وبروتوكول كیوتو؛المتقدمة الریادة بموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

بمبادئ عدم التمییز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمیة الطیران الدولي، المنصوص علیها في اتفاقیة  وٕاذ تقر
  شیكاغو؛

بأن هذا القرار ال یشكل سابقة أو یستبق نتائج المفاوضات في اطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة  وٕاذ تسلم
  أنه ال یمثل مواقف األطراف في تلك االتفاقیة وذلك البروتوكول؛ وبروتوكول كیوتو، كما
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أید، تمشیا  ٢٠٠٩الرفیع المستوى المعني بالطیران الدولي وتغیر المناخ المنعقد في أكتوبر  االجتماعأن  وٕاذ تالحظ
هدافا عالمیة طموحة تتمثل برنامج العمل بشأن الطیران الدولي وتغیر المناخ الذي تضمن أ ٢٢- ٣٦مع قرار الجمعیة العمومیة 

 في كفاءة الوقود، وسلة تدابیر ووسائل قیاس التقدم المحرز؛
٪ سنویا الى تحقیق الخفض ٢وٕاذ تسلم بأنه من غیر المرجح أن یؤدي الهدف الطموح المتمثل في زیادة كفاءة الوقود بنسبة 

بة في تغیر المناخ وتقلیصها الحقا، وبأنه یتعین النظر في بالمستوى الالزم الستقرار حصة الطیران المطلقة من االنبعاثات المتسب
 أهداف أكثر طموحا لرسم مسار مستدام للطیران؛

وٕاذ تشیر الى أن النهوض بالنمو المستدام للطیران یستلزم اتباع نهج شامل یتمثل في تطویر التكنولوجیا ووضع 
  لسوق لخفض االنبعاثات؛القواعد القیاسیة وتحدید التدابیر التشغیلیة والقائمة على ا

 تهـاكفاءحیـث الطـائرات المنتجـة الیـوم  تزیـد فـي قطـاع الطیـران،  تـم إحـرازهبالتقدم التكنولـوجي الكبیـر الـذي منها  وٕاقراًرا
  ؛ستینیات القرن الماضيما كانت علیه في عفي المائة  ٨٠نحو لكل كیلومتر لكل راكب بفي استهالك الوقود 
متطلبـات  بشـأن  )CAEP( التابعـة لالیكـاو الطیـرانفـي مجـال صلت إلیه لجنة حمایة البیئـة باالتفاق الذي تو  وٕاذ ترحب

  ؛عالمي النبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون معیارللطائرات ب الترخیص
فــي تعزیــز  تســهمللمالحــة الجویــة لالیكــاو خطــة العالمیــة البموجــب  )ATM(إدارة الحركــة الجویــة تــدابیر بــأن  وٕاذ تســلم

  الطائرات؛ غاز ثاني أكسید الكربون منالتشغیلیة والحد من انبعاثات الكفاءة 
خالل مؤتمر االیكاو الثاني عشر  )ASBUs(باعتماد استراتیجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران  وٕاذ ترحب

  .٢٠١٢للمالحة الجویة الذي عقد في شهر نوفمبر 
أعلن أن االیكاو ستباشر  ٢٠٠٩الدولي وتغیر المناخ المنعقد في عام أن االجتماع الرفیع المستوى بشأن الطیران  وٕاذ تالحظ

عملیة لوضع اطار للتدابیر القائمة على السوق في مجال الطیران الدولي، مع أخذ استنتاجات االجتماع الرفیع المستوى ونتائج المؤتمر 
في الحسبان ومراعاة قرارات الجمعیة العمومیة لالیكاو الخامس عشر لألطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 

  }التدابیر القائمة على آلیات السوق{ وتذییالتها بغیة التعجیل بإتمام تلك العملیة؛

أن یضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال قد طلب إلى  المجلس  ١٩- ٣٧إلى أّن قرار الجمعیة العمومیة  وٕاذ تشیر
للتدابیر القائمة على  السوق في مجال الطیران الدولي، بما في ذلك زیادة تفصیل المبادئ التوجیهیة الواردة في طار عالمي إبغیة إعداد 

  }التدابیر القائمة على آلیات السوق، كي تنظر فیها الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها الثامنة والثالثین {الملحق بهذا القرار

التدابیر القائمة على {أسالیب تصمیم وتنفیذ إطار وخطط التدابیر القائمة على آلیات السوق؛  بأهمیة تفادي كثرة وٕاقراًرا منها
  }آلیات السوق

استكشاف جدوى اعداد خطة عالمیة للتدابیر القائمة  قد طلب إلى  المجلس ١٩- ٣٧الجمعیة العمومیة إلى قرار  وٕاذ تشیر
  }التدابیر القائمة على آلیات السوق{ن الطیران الدولي؛أجل التصدي إلى االنبعاثات الصادرة ع على السوق، من

نتائج التحلیل النوعي والكّمي للخیارات الثالثة للخطة  وأقّر فیه بأنّ  ٩/١١/٢٠١٢القرار الذي اتخذه المجلس في  وٕاذ تالحظ
أن جمیع الخیارات الثالثة مجدیة فنیًا  نتبیّ قد العالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق التي قیمتها األمانة بمساعدة من الخبراء 

وافق على أنه یتعین المضي في التحلیل أن المجلس قد ، و واتسمت بالقدرة على اإلسهام في تحقیق أهداف االیكاو في مجال البیئة
  }التدابیر القائمة على آلیات السوق{؛ الكّمي للخیارات الثالثة من أجل التوصل إلى استنتاجات أفضل وأكثر دقة
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منها بما للخطة العالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق  من جدوى محتملة في توفیر المزید من وسائل تعزیز بلوغ  وٕاقراًرا
  }التدابیر القائمة على آلیات السوق{ ؛٧الهدف العالمي المنشود المشار إلیه في الفقرة 

ة للتعویض عن الكربون، في مقابل شتات من التدابیر التابعة إلى أّن قطاع الطیران یدعم وجود خطة عالمیة موحد وٕاذ تشیر
للدول واألقالیم والقائمة على آلیات السوق، باعتبار ذلك بمثابة إجراء یحقق فعالیة الكالیف ویكّمل مجموعة التدابیر الشاملة، زنها 

  }لى آلیات السوقالتدابیر القائمة ع{التدابیر المتعلقة بالتكنولوجیا والعملیات والبنى التحتیة؛ 
أید استخدام  ٢٠٠٩الى أن المؤتمر المعني بالطیران وأنواع الوقود البدیلة المنعقد في نوفمبر/تشرین الثاني  وٕاذ تشیر

خاصة استخدام أنواع الوقود القابلة لإلحالل على األمدین القصیر والمتوسط، كوسیلة  أنواع وقود الطیران البدیلة والمستدامة،
   عاثات الطائرات؛مهمة لخفض انب

وضع إطارا عالمیا تابعا لالیكاو یتعلق بأنواع و  أیضا الى أن المؤتمر المعني بالطیران وأنواع الوقود البدیلة وٕاذ تشیر
  وقود الطیران البدیلة؛

من  وأن هذه األنواع التقدم المحرز في إثبات الجدوى التكنولوجیة ألنواع الوقود البدیلة ألغراض الطیران ُتالحظوٕاذ 
منظور سوقي طویل األجل ومعالجة الثغرات األولیة في أسعار الوقود تتطلب استحداث السیاسات والحوافز المناسبة إلیجاد 

  ؛وقود الطائرات التقلیدي
والحاجة  مجدیة اقتصادیا ومقبولة اجتماعیا وبیئیا بطریقةالحاجة إلى تطویر هذه األنواع من الوقود ونشرها ب وٕاذ تسّلم

  ؛ دة التنسیق بین ُنهج تحقیق االستدامةإلى زیا
اعتمدت استراتیجیة جوهریة لبناء القدرات من أجل ، ١٩-٣٧قرار الجمعیة العمومیة وفقًا ل، المنظمةأّن  وٕاذ تالحظ
بما في ذلك تنظیم حلقات عمل تدریبیة تطبیقیة، ووضع المواد اإلرشادیة خطط عملها، وتقدیم إعداد  مساعدة الدول على

  ؛ة اإلیكاو لتقدیر وفورات الوقودهة التفاعلیة مع الموقع اإللكتروني وأداوالواج
في المائة من الحركة الجویة العالمیة، من إعداد  ٧٨,٨٩دولة، أي ما یعادل  ٦١ بما قامت به طوعاً  وٕاذ ترّحب

  ؛٣٠/٦/٢٠١٣وتقدیم خطط عملها إلى االیكاو اعتبارا من 
المساعدة ألغراض العمل تحت عنوان " ٢٠١٢لتي نظمتها الیكاو في شهر أكتوبر إلى أّن الحلقة الدراسیة ا وٕاذ تشیر

" قد أبرزت المشاركة الفّعالة للدول األعضاء والمنظمات الدولیة في األنشطة المتعلقة بخطط عمل الطیران وتغیر المناخ -
لتبادل المعلومات وٕاقامة الشراكات من أجل وأتاحت الفرصة  واستكشفت مصادر الدعم المالي الممكنة لألنشطة البیئیة، الدول،

  تیسیر تقدیم المساعدة التي تحددها الدول إلعداد وتنفیذ خطط العمل تلك؛
باختالف الظروف بین الدول فیما یتعلق بقدرتها على رفع التحدیات المقترنة بتغیر المناخ، وبضرورة توفیر الدعم  وٕاذ تسلم

  لدول التي لدیها احتیاجات خاصة؛الالزم، وال سیما للبلدان النامیة وا
أنه ینبغي وضع تدابیر محددة لمساعدة الدول النامیة وتیسیر الوصول الى الدعم المالي، ونقل التكنولوجیا،  وٕاذ تؤكد

  ؛في أقرب وقت ممكن وبناء القدرات
تهم  التي مشاریعال تخدم )مثال یفةكآلیات التنمیة النظ(بروتوكول كیوتو ینص على أدوات مرنة مختلفة  ولما كان

  الدول النامیة؛
أن التصدي النبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطیران الدولي تقتضي المشاركة والتعاون الفاعلین من جانب  وٕاذ تؤكد

لجویة االلتزامات الجماعیة التي أعلن عنها المجلس الدولي للمطارات، ومنظمة خدمات المالحة ا وٕاذ تالحظالدول وقطاع الطیران، 
المدنیة واالتحاد الدولي للنقل الجوي، ومجلس التنسیق الدولي التحادات صناعة الطیران والفضاء نیابة عن صناعة النقل الجوي 
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، ٢٠٢٠حتى عام  ٢٠٠٩سنویا من عام  ٪١,٥الدولي، بمواصلة تحسین الكفاءة فیما یتعلق بثاني أكسید الكربون بنسبة متوسطة قدرها 
مقارنة  ٢٠٥٠بحلول عام  ٪٥٠وتقلیص انبعاثاتها من الكربون بنسبة  ٢٠٢٠الحیادي للكربون ابتداء من عام بغیة تحقیق النمو 

  ؛٢٠٠٥بمستویات عام 
بالحاجة الى رصد اآلثار المحتملة لتغیر المناخ على عملیات الطیران الدولي والهیاكل األساسیة ذات الصلة  وٕاذ تسلم

  واإلبالغ عن تلك اآلثار؛
بما أحرزته االیكاو من تقدم في تنفیذ مبادرة األمم المتحدة المحایدة مناخیا وبالدعم الكبیر الذي قدمته االیكاو  وٕاذ تسلم

  لهذه المبادرة، وال سیما من خالل وضع منهجیة مشتركة لحساب انبعاثات غازات الدفیئة المتأتیـة من السفر الجوي؛
  :فإن الجمعیة العمومیة

: بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو  yy- ٣٨ ١٧/١قرار، الى جانب القرار بأن یحل هذا ال تقرر  - ١
- ٣٧و  ١٨-٣٧ ٢٢-٣٦ یناألحكام العامة، والضجیج ونوعیة الهـواء المحلي، محـل القـرار  –المستمرة في مجال حمایة البیئة 

 في مجال حمایة البیئة؛ للجمعیـة العمومیة، ویشكل البیان الموحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة ١٩
 :المجلس تطلب من  - ٢

أن یكفل اضطالع االیكاو بدورها القیادي المستمر في المسائل البیئیة المتصلة بالطیران المدني الدولي،   أ)
 بما في ذلك انبعاثات غازات الدفیئة؛

الطائرات على  كاتمن أثر انبعاثات محرّ  أن یواصل دراسة الخیارات في مجال السیاسة العامة للحدّ   ب)
البیئة أو خفضه وٕاعداد اقتراحات ملموسة وٕاسداء مشورة، في أقرب وقت ممكن، لمؤتمر األطراف في 
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، تتضمن حلوال فنیة وتدابیر قائمة على السوق، مع 

 لنامیة والبلدان المتقدمة على حد سواء؛مراعاة ما قد یكون لهذه التدابیر من آثار محتملة على البلدان ا
أن یواصل التعاون مع المنظمات المشاركة في رسم السیاسات في هذا المجال، وخاصة مؤتمر األطراف   ج)

 في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛
  على ما یلي: تؤكد مجددا  - ٣

ومات عن الفهم العلمي ألثر الطیران واإلجراءات المتخذة ینبغي أن تواصل االیكاو اتخاذ مبادرات لنشر معل  أ)
نبعاثات ال الكفیلة بالتصديحلول اللمعالجة انبعاثات الطیران، وتواصل توفیر منتدى لتیسیر المناقشات بشأن 

 الطیران؛

ینبغي التشدید على خیارات السیاسة العامة التي ستخفض االنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات،   ب)
  ون أن یكون لتلك الخیارات أثر سلبي على نمو النقل الجوي، وال سیما في االقتصادات النامیة؛د

هذا القرار ال یشكل سابقة أو یستبق نتائج المفاوضات في اطار اتفاقیة األمم المتحدة أّن  تؤّكد من جدید  - ٤
  ؛اقیة وذلك البروتوكولاإلطاریة وبروتوكول كیوتو، كما أنه ال یعكس مواقف األطراف في تلك االتف
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  ١٠ إلى ٥ الفقرات – العالمیة الطموحة األهداف 

أن تعمل الدول والمنظمات ذات الصلة من خالل االیكاو لتحسین كفاءة الوقود على الصعید العالمي  تقرر  - ٥ - ٤
٪ ٢ود بنسبة ولتحقیق هدف عالمي طموح في مجال تحسین كفاءة الوق ٢٠٢٠% سنویا حتى عام ٢بنسبة متوسطة قدرها 

 ، ُتحسب على أساس حجـم الوقـود المستخدم مقابـل ایرادات كل طن كیلومتري یتم نقله؛٢٠٥٠حتى عام  ٢٠٢١سنویا من عام 

ظروف وقدرة ب التزامات الى دول فرادى، وأن أعاله، لن ینس ٥ ٤على أن الهدف الوارد في الفقرة  توافق  - ٦ - ٥
لمتقدمة النمو في ترّكز انبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطیران في الغالف الجوي ومساهمة كل دولة من الدول النامیة وا

  في تحقیق األهداف الطموحة العالمیة؛بشكل طوعي هي التي تقرر كیف تساهم كل دولة 
، الى ، دون أن تنسب أي التزامات محددة الى دول فرادى، أن تواصل االیكاو والدول األعضاء فیهاأیضا تقرر  -٧ - ٦

اإلبقاء على صافي  جماعیًا الهدف العالمي الطموح المتمثل في المدى المتوسط أن تحقق فيجانب المنظمات ذات الصلة، السعي الى 
الظروف على نفس المستوى، وأن تأخذ في الحسبان  ٢٠٢٠االنبعاثات العالمیة من الكربون المتأتیة من الطیران الدولي ابتداء من عام 

 ؛ وأنّ النمو المستدام لقطاع الطیران الدولي، والسیما البلدان النامیة؛ ومدى نضج أسواق الطیران؛ و اصة بكل دولة من الدولوالقدرات الخ
خاذ االنبعاثات ربما تزداد بسبب النمو المتوقع في الحركة الجویة الدولیة، حتى یتم تطویر ونشر تكنولوجیات وأنواع وقود أقل انبعاثا، وات

  ؛مخففةتدابیر أخرى 
  الظروف الخاصة لكل بلد من البلدان النامیة وقدراته؛  أ)

أن الظروف المختلفة لكل دولة وقدراتها ومساهمتها في ترّكز انبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطیران   ب)
  في الغالف الجوي هي التي تقرر كیف تتبرع كل دولة لتحقیق األهداف الطموحة العالمیة؛

، وهو ما قد یقابل زیادة االنبعاثات الناجمة ٢٠٢٠عض الدول إجراءات أكثر طموحا قبل عام ربما تتخذ ب  ج)
  عن نمو النقل الجوي في الدول النامیة؛ 

  نضج أسواق الطیران؛  د)

  النمو المستدام لصناعة الطیران الدولي؛  )ھ
حتى یتم تطویر ونشر  أن االنبعاثات ربما تزداد بسبب النمو المتوقع في الحركة الجویة الدولیة،  و)

  تكنولوجیات وأنواع وقود أقل انبعاثا، واتخاذ تدابیر أخرى مخففة؛
باإلجراءات الكثیرة التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها الدول األعضاء في االیكاو من أجل بلوغ األهداف  تسّلم   - ٨

م تكنولوجیات الطائرات المقتصدة في استهالك الطموحة الجماعیة، بما في ذلك تحدیث إدارة الحركة الجویة، واإلسراع باستخدا
  على مواصلة بذل مثل هذه الجهود؛ وتشّجعالوقود، وتطویر واستعمال أنواع الوقود البدیل المستدامة، 

أعاله على  ٧ ٦والثالثین، الهدف المذكور في الفقرة  التاسعة الثامنةعلى أن تستعرض، في دورتها  تتفق  - ٩ - ٧
  حول إمكانیة بلوغ ذلك الهدف والمعلومات ذات الصلة الواردة من الدول؛ الجدیدةضوء الدراسات 
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الجدوى من وضع هدف عالمي طموح على المدى البعید في مجال استكشاف  یواصلأن من المجلس  تطلب  -١٠ - ٨
ذلك األثر على النمو،  الطیران الدولي، بواسطة إجراء دراسات مفصلة لتقییم امكانیة تحقیق األهداف المقترحة وآثارها، بما في

وكذلك التكالیف في جمیع البلدان، ال سیما البلدان النامیة، بخصوص التقدم المحرز بشأن العمل الذي ینبغي تقدیمه الى 
والثالثین.  وینبغي أن یشمل تقییم األهداف طویلة األجل معلومات عن  التاسعة الثامنةالجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها 

  عضاء من حیث خبراتها في العمل على تحقیق هدف متوسط األجل.الدول األ

  ١٥   إلى ١١ الفقرات – للدول المقدَّمة الدول/المساعدة عمل خطط 

خطط عملها التي تبین سیاساتها وٕاجراءاتها، وعلى إبالغ االیكاو سنویا  طوعاً أن تقدم الدول على  أیضا تشجع  -١١ - ٩
 الناشئة عن الطیران الدولي؛عن انبعاثات ثاني أكسید الكربون 

، إلى عرض تلك الخطط على االیكاو أو تقوم بتحدیث هذه الخطط الدول، التي تود أن تعد خطط عملها تدعو  - ١٢ -١٠
جمع المعلومات بشأن  واصلت، لكي یتسنى لالیكاو أن ومرة كل ثالثة سنوات بعد ذلك ٢٠١٥ ٢٠١٢بنهایة یونیو/حزیران 

التدابیر التي نظرت فیها الدول والتي  الطموحة، على أن تتضمن خطط العمل تلك معلومات عن سلة تحقیق األهداف العالمیة
وكذا ، ومعلومات عن المنافع البیئیة المتوقعة من تنفیذ التدابیر المنتقاة من تلك السّلةتعكس قدراتها وظروفها الوطنیة الخاصة، 

  معلومات عن أي مساعدة معینة قد تحتاج إلیها؛

الدول التي قدمت خطط عملها على تبادل المعلومات الواردة في تلك الخطط وعلى إقامة شراكات مع  تشّجع   -١٣
  الدول األعضاء األخرى من أجل مساعدة تلك الدول التي لم یتسّن لها إعداد خطط عملها؛

ي تكتسیها المعلومات على إطالع الجمهور على خطط عملها، مع مراعاة الحساسیة التجاریة التالدول  تشّجع   -١٤
  الواردة في خطط عمل الدول؛

هداف األمن المجلس أن ییّسر تعمیم الدراسات االقتصادیة والفنیة وأفضل الممارسات ذات الصلة ب تطلب  - ١٥ -١١
ة قبل نهایت وسائر أنواع المساعدة الفنیة األخرى على إعداد وتحدیث خطط عمل الدول، رشاداتقدیم اإل یواصلطموحة وأن ال

  ؛ا إلى االیكاوخطط عمله طوعیا الدراسات الالزمة وتقدملكي یتسنى للدول أن تجري  ،٢٠١٥ ٢٠١٢شهر یونیو

في المائة من مجموع إیرادات نقل األطنان الكیلومتریة  ١أن العتبة الدنیا لنشاط الطیران الدولي البالغة  تقرر  -١٢
  نحو التالي:یجب أن تطبق على خطط العمل التي تقدمها الدول على ال

  ال یتوقع من الدول التي یقل نشاطها عن العتبة أن تقدم خطط عمل لتحقیق األهداف العالمیة؛  أ)

الدول التي یقل نشاطها عن العتبة، لكنها وافقت سبب آخر على التبرع بمساهمة في تحقیق األهداف   ب)
  العالمیة، یتوقع منها أن تقدم خطط عمل؛
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  ٢٨  إلى ١٦ الفقرات – السوق آلیات على القائمة التدابیر 
من المجلس أن یضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال بغیة إعداد اطار عالمي للتدابیر القائمة  تطلب  -١٣

نظر فیها على آلیات السوق في مجال الطیران الدولي، بما في ذلك زیادة تفصیل المبادئ التوجیهیة الواردة في الملحق، كي ت
  الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها الثامنة والثالثین؛

الدول على احترام المبادئ التوجیهیة الواردة في الملحق، لدى تصمیم تدابیر جدیدة قائمة على السوق  تحث  - ١٦ -١٤
متعددة األطراف للتوصل  وعلى الدخول في مفاوضات بناءة ثنائیة و/أووتنفیذ التدابیر الموجودة ألغراض الطیران الدولي، 

  ؛اتفاق إلى
یمكنها أن تختار، قبل التنفیذ الكامل للخطة العالمیة للتدابیر القائمة على بأّن الدول أو مجموعات الدول  تسّلم  -١٧

رات آلیات السوق، تنفیذ هذه التدابیر التي تنطبق على الرحالت الجویة إلى أو من البلدان الثالثة، التي تغادر أو تصل المطا
الموجودة في تلك الدولة أو في مجموعة الدول تلك وذلك بالنسبة لجزء الرحلة الذي یتم داخل المجال الجوي لتلك الدولة أو 
لمجموعة الدول تلك ، وتغطي بالكامل كل االنبعاثات الصادرة عن الرحالت الجویة التي تغادر وتصل إلى المطارات الموجودة 

  ل تلك؛في تلك الدول أو مجموعة الدو 
الدول أو مجموعات الدول التي ترغب في تنفیذ تدابیر جدیدة قائمة على السوق حسبما ورد في الفقرة  تقرر بأن  -١٨
تقل حصتها یر القائمة على السوق على المسارات من وٕالى الدول النامیة التي اعفاءات لتطبیق التداب ینبغي أن تمنحأعاله  ١٧

الطیران  ألنشطةفي المائة من مجموع عائدات األطنان الكیلومتریة  ١الحد المقرر بنسبة  عن الطیران المدني الدولي من أنشطة
  ؛المدني الدولي، إلى حین اتخاذ قرار بشأن المخطط العالمي

قائمة على آلیات السوق وتغطي  ةالتي ترغب في تنفیذ تدابیر جدیدالدول أو مجموعات الدول  تحثّ     -١٩
الدخول في أعاله، أو توسیع التدابیر القائمة إلى أبعد من هذا النطاق، على  ١٧لها نطاق الفقرة االنبعاثات التي ال یشم

  ؛اتفاق إلى من أجل التوصلمفاوضات بناءة ثنائیة و/أو متعددة األطراف 
المائة من  في ١أن العتبة الدنیا لنشاط الطیران الدولي، وفقا للمبادئ التوجیهیة الواردة في الملحق، بنسبة  تقرر  - ١٥

  مجموع إیرادات األطنان الكیلومتریة یجب أن تطبق على التدابیر القائمة على آلیات السوق، على النحو التالي:
ینبغي أن تكون عملیات الطائرات التجاریة للدول التي یقل نشاطها عن العتبة مؤهلة لإلعفاء من تطبیق   أ)

  مستویات وطنیة واقلیمیة وعالمیة؛ التدابیر القائمة على آلیات السوق التي وضعت على
ربما ترغب الدول واألقالیم التي تطبق تدابیر قائمة على آلیات السوق في أن تنظر أیضا في إعفاء   ب)

  صغار المشغلین اآلخرین للطائرات؛
كررا، مع م ١٥من المجلس أن یستعرض العتبة الدنیا للتدابیر القائمة على آلیات السوق الواردة في الفقرة  تطلب  - ١٦

مراعاة الظروف الخاصة للدول واآلثار المحتملة على صناعة الطیران وأسواقه، وفیما یخص المبادئ التوجیهیة المدرجة في 
  ؛٢٠١١الملحق، وذلك بنهایة عام 

الدول على استعراض التدابیر القائمة على آلیات السوق المعمول بها والمزمعة في مجال الطیران الدولي  تحث  - ١٧
  أعاله ؛  ١٦و ١٥ن مطابقتها للمبادئ التوجیهیة المدرجة في الملحق واألحكام الواردة في الفقرتین لضما
  تقّرر وضع خطة عالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق بالنسبة للطیران الدولي؛  - ٢٠

  إلى المجلس أن: تطلب  - ٢١

وطرائق  على الطیران الدولي واآلثار االقتصادیةوالفوائد البیئیة یختتم األعمال المتعلقة بالجوانب الفنیة   أ)
للخطة العالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق، وذلك باالستفادة من التقدم الذي  هذه الخیارات الثالثة
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أحرزه المجلس، وأیضا بمراعاة مقترح نتائج قطاع الطیران وسائر المستجدات الدولیة، حسب االقتضاء، 
  فاوضات الجاریة في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛المبومن دون إخالل 

وضع توصیة بشأن خطة عالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق تتناول عناصر التصمیم الرئیسیة،   ب)
، أدناه ٢٦إلى  ٢٢لیها في الفقرات من ومنها وسیلة لمراعاة الظروف والقدرات الخاصة المنصوص ع

كجزء من سلة من التدابیر تتضمن أیضا التكنولوجیات  ٢٠٢٠یات تنفیذ الخطة اعتبارا من سنة وآل
  والتحسینات التشغیلیة وأنواع الوقود البدیل المستدامة لتحقیق األهداف الطموحة العالمیة لإلیكاو؛ 

الدورة التاسعة والثالثون  تقدیم تقریر عن نتائج األعمال المذكورة في الفقرتین (أ) و (ب) أعاله، لكي تتخذ  ج)
  للجمعیة العمومیة قرارا بشأنها؛

، وخاصة الدول ظروف والقدرات الخاصة بكل دولةلاالتدابیر القائمة على آلیات السوق  ىتراعأن  تقّرر -٢٢
  النامیة، مع تجنب اختالل األسواق؛

ة من خالل إعفاءات الحد األدنى من أنه یمكن مراعاة الظروف واالحتیاجات المعنیة للدول النامی أیضا تقرر  -٢٣
التدابیر القائمة على آلیات السوق بالنسبة لمسارات معّینة أو ألسواق معّینة ذات مستویات النشاط المنخفضة السیما تلك التي 

  تخدم البلدان النامیة وتنفیذ هذه التدابیر على مراحل؛
دابیر القائمة على السوق المسندة إلى الدول أو مشغلي أیضًا أن األعباء اإلداریة المرتبطة بتنفیذ الت تقرر  -٢٤

الطائرات الذین لدیهم مستویات نشاط منخفضة جدًا في مجال الطیران الدولي، ال ینبغي أن تتجاوز مكاسب مشاركتهم في 
الدول أو مشغلي  التدابیر القائمة على السوق، وأنه یتعین النظر في االعفاءات من تطبیق التدابیر القائمة على السوق لهذه

  الطائرات، في الوقت الذي تتم فیه المحافظة على السالمة البیئیة للتدابیر القائمة على السوق.
 یمكن أن تستند إلىشروط التدابیر القائمة على آلیات السوق بالنسبة لمشغلي الطائرات أیضًا تعدیالت  تقرر  -٢٥

  استهالك الوقود، واألحكام الخاصة باألطراف الداخلة حدیثا؛النمو السریع والتحرك المبّكر من أجل تحسین كفاءة 
أن یكون تنفیذ التدابیر القائمة على آلیات السوق، التي من الواجب أن تكون مدّرة للدخل، متسقًا  تقرر كذلك  -٢٦

  مع المبدأ التوجیهي ن) الوارد في المرفق.
على المدى القصیر، وسیلة عملیة مقابلة لالنبعاثات  بأن الخطط الطوعیة للتعویض عن الكربون تشكل، تسلم  - ٢٧ - ١٩

الدول الى تشجیع المشغلین المنتمین إلیها، الذین یرغبون في اتخاذ اجراءات مبكرة على استخدام  وتدعو ثاني أكسید الكربون،
 ل آلیة التنمیة النظیفة؛التعویض عن الكربون، ال سیما بواسطة استخدام االعتمادات المتأتیة من الخطط المعترف بها دولیا مث

من المجلس أن یجمع المعلومات عن حجم التعویضات عن الكربون التي تم شراؤها فیما یتصل بالنقل  تطلب  - ٢٨  - ٢٠
وأن یواصل إعداد األدوات ونشر أفضل الممارسات، مثل  بما في ذلك عبر خطط التنفیذ المقّدمة من الدول إلى اإلیكاو، الجوي،

  اب انبعاثات الكربون، التي ستساعد على تأمین االتساق في تنفیذ برامج التعویض عن الكربون؛ آلیة االیكاو لحس
المنهجیات المناسبة لوضع القواعد القیاسیة وآلیة لقیاس/تقدیر، ورصد االنبعاثات  إلى المجلس أن یعزز تطلب  - ٢٩

وكفالة دعم الدول لعمل اإلیكاو بشأن تقییم التقدم المحرز  العالمیة من غازات الدفیئة الناجمة عن الطیران الدولي والتحقق منها،
  ؛وانبعاثات ثاني أكسید الكربون وذلك من خالل اإلبالغ عن البیانات السنویة المتعلقة بالحركة الجویة واستهالك الوقود

ة قیاس/تقدیر دعم الجهود التي تبذلها اإلیكاو لتعزیز موثوقی مواصلةالدول  إلى  المجلس أن یطلب من تطلب  - ٣٠
  ؛االنبعاثات العالمیة من غازات الدفیئة الناجمة عن الطیران الدولي
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من المجلس أن ُیبلغ بشكل منتظم أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ عن انبعاثات  تطلب  - ٣١ - ٢١
م التقدم المحرز إزاء اجراءات التنفیذ في ذلك القطاع، ثاني أكسید الكربون المتأتیة من الطیران الدولي، كجزء من إسهامه في تقیی

  وبناء على المعلومات التي أقرتها الدول األعضاء في االیكاو؛
تعرب بوضوح عن شواغلها، من خالل أنشطة اتفاقیة األمم اإلیكاو وٕالى الدول األعضاء فیها أن  إلى تطلب  - ٣٢

الطیران الدولي كمصدر من المصادر المحتملة لجمع اإلیرادات لتمویل أنشطة  المتحدة اإلطاریة بشان تغیر المناخ، إزاء استخدام
  ؛، وذلك كي ال یصبح الطیران الدولي مستهدفا بصورة غیر متناسبة كمصدر من مصادر هذه اإلیرادات في قطاعات أخرى المناخ

  ٣٣  الفقرة - الدول إلى المقدَّمة المساعدة 

  ا یلي:المجلس القیام بم تطلب من  - ٣٣  - ٢٢
 مواصلة القیام بدور محوري في تقدیم المساعدة إلى الدول األعضاء فیه وذلك عبر نشر آخر المعلومات    أ)

لتعزیز بناء القدرات ونقل  أنواع المساعدة الفنیة وسائرعن أفضل الممارسات وتقدیم المشورة 
  التكنولوجیا، بوسائل منها برنامج اإلیكاو للتعاون الفني؛ 

لشراكات مع المنظمات الدولیة األخرى واالستفادة منها في تلبیة احتیاجات الدول األعضاء في توطید ا    )ب
االیكاو من المساعدة، بوسائل منها خطط عمل هذه الدول. وهذا ما من شأنه أن یحقق تخفیضا في 

  انبعاثات الطیران الدولي؛
المساعدة الفنیة والمالیة إلى البلدان  عملیات وآلیات لتیسیر تقدیمدراسة وتحدید وتطویر  مواصلة  ج) أ)

النامیة، وكذلك تیسیر وصولها الى الموارد المالیة القائمة والجدیدة، ونقل التكنولوجیا وبناء القدرات 
واإلبالغ عن التقدم المحرز، بما في ذلك العملیات واآللیات التي ُأعدت، والنتائج المحققة، والتوصیات 

والثالثین  التاسعة الثامنةوخالل الدورة  ٢٠١٥ ٢٠١٢قبل نهایة عام األخرى، وذلك بصورة أولیة 
 للجمعیة العمومیة؛

اتخاذ تدابیر محددة لمساعدة الدول النامیة وكذلك تیسیر حصولها على الموارد المالیة، ونقل  مواصلة  )د  ب)
  التكنولوجیا وبناء القدرات؛

  الدول القیام بما یلي: تطلب من  - ٣٤ -٢٣
بالبحث العلمي الذي یهدف الى استمرار معالجة أوجه الریبة المحددة في التقریر الخاص  أن تنهض    أ)

لفریق الخبراء الحكومي الدولي بشأن الطیران والغالف الجوي العالمي وفي تقریر التقییم الرابع الذي 
 صدر مؤخرا؛

یضطلع بها فریق الخبراء أن تكفل أن تتضمن عملیات التقییم الدولي المقبلة لتغیر المناخ، التي     ب)
الحكومي الدولي وهیئات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة، معلومات محدثة عن اآلثار التي تحدثها 

  الطائرات على الغالف الجوي؛

  ز)  إلى  ج) ٣٤ الفقرات-والتشغیلیة التكنولوجیة التدابیر 

سم بمزید الكفاءة في استهالك تّ أن تنظر في وضع سیاسات تشجع على إدخال طائرات إلى السوق ت     ج)
  الوقود؛ 

 ؛٢٠٢٠أن تعجل باالستثمار في البحث والتطویر كیما ُتسّوق تكنولوجیا أكثر كفاءة بحلول عام   د)  ج)
أن تعجل بتطویر وتشغیل الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تقلل من   ه)  د)
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 االنبعاثات المتأتیة من الطیران؛
التي تستند الى  تأن تعجل بالجهود الرامیة الى تحقیق الفوائد البیئیة عن طریق استخدام تكنولوجیا  و)  ه)

تزید من كفاءة المالحة الجویة، وأن تعمل مع االیكاو على تعمیم هذه  األقمار االصطناعیة والتي
ي منظومة الطیران بمراعاة استراتیجیة حزم التحسینات ف، الفوائد على جمیع األقالیم والدول

)ASBUs(؛ 
أن تقلل من العوائق القانونیة واألمنیة واالقتصادیة وغیر ذلك من العوائق المؤسسیة بما یتیح تطبیق   ز)  و)

المفاهیم التشغیلیة الجدیدة في إدارة حركة المرور الجوي بغرض استخدام المجال الجوي بكفاءة من حیث 
  البیئة؛

    )ل إلى ح) ٣٤ الفقرات - مةالمستدا البدیل الوقود أنواع 

ن تعد اجراءات تتصل بالسیاسة العامة للتعجیل بتطویر أنواع الوقود البدیلة المستدامة للطیران أ   ز)
  ونشرها واستخدامها؛

تعمل معا، من خالل االیكاو والهیئات الدولیة ذات الصلة، من أجل تبادل المعلومات وأفضل  أن    ح)
  الممارسات؛

اتخاذ تدابیر لدعم أعمال البحث والتطویر فیما یتعلق بأنواع وقود الطیران البدیلة  تنظر في أن    ط)
المستدامة، وفي االستثمار في مواد أولیة وفي مرافق إنتاج جدیدة، ومنح حوافز لتشجیع تسویق 
واستخدام أنواع وقود بدیلة مستدامة للطیران بغرض التعجیل بخفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون 

  تأتیة من الطیران؛الم
للتعجیل بطریقة  ةتطویر إجراءات سیاسلكي یتسنى الوطنیة  اإداراتهمن أجل نهج منسق  وضع   ح)

  ؛، وفقًا لظروفها الوطنیةهاواستخدام هانشر أنواع مستدامة لوقود الطیران البدیلة، و تطویر مالئمة ب
معالجة وٕانتاج المواد التكنولوجیا یر عن تطو  ث والتطویر فضالً و النظر في اتخاذ تدابیر لدعم البح  ط) 

نطاق على الاإلنتاج المستدام والعمل على توسیع نطاق خطوط خفض التكالیف الالزمة لاألولیة 
  تجاري؛ال

الوقود  أنواعبما في ذلك عمومًا، جمیع أنواع الوقود البدیلة لج القائمة لتقییم االستدامة و النهب قراراإل   ي)
  :تفي بما یلي تي ینبغي أنطیران، والالمستخدمة لل

 وقودأنواع الانبعاثات غازات الدفیئة على أساس دورة الحیاة، مقارنة مع  فيصافي خفض تحقیق   )١
  لطائرات؛التقلیدیة ل

استفادة و  البیئیةعلى النظم ظ اوالحف ،عالیة بالنسبة للتنوع البیولوجيالهمیة األت امجاالت ذالاحترام   )٢
  ؛الناس منها

المنافسة مع األغذیة  تجنبكما ینبغي لها في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المحلیة،  اإلسهام  )٣
  والمیاه؛

ى الُنهج القائمة أو بناء علالالبدیلة، و الطیران نواع وقود ألستدامة االلضمان الالزمة تدابیر الاعتماد   ) ك
  ؛ةالبدیلالطیران وقود أنواع من ستدام لإلنتاج المعلى المستوى الوطني، المتابعة ، و مزیج منها
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تبادل المعلومات وأفضل من أجل والهیئات الدولیة األخرى ذات الصلة، االیكاو من خالل  العمل معاً     ل)
  البدیلة؛الطیران استدامة أنواع وقود ما یتعلق بالممارسات، بما في ذلك 

  من المجلس القیام بما یلي: تطلب  - ٣٥ -٢٤
إلرشادات المقدمة للدول األعضاء بشأن تنفیذ سیاسات وتدابیر ترمي أن یواصل تطویر وتحدیث ا  أ)

أو الحد منها، ویجري مزیدا من الدراسات بهدف  الدوليالى خفض األثر البیئي النبعاثات الطیران 
 على تغیر المناخ؛ الدوليالطیران   تخفیف أثر

 ییم آثار الطیران؛أن یشجع الدول على التعاون في إعداد نماذج تحلیلیة توّقعیة لتق  ب)

أن یواصل تقییم تكلفة ومنافع مختلف التدابیر، بما فیها التدابیر القائمة، بغرض معالجة مسألة   ج)
انبعاثات محركات الطائرات بأكثر الطرق فعالیة من حیث التكلفة، مع مراعاة مصالح جمیع 

 األطراف المعنیة، بما في ذلك اآلثار المحتملة على الدول النامیة؛

أن یقدم اإلرشاد والتوجیه الالزمین لمكاتب االیكاو اإلقلیمیة لمساعدة الدول األعضاء بالدراسات   د)
والتقییمات ووضع اإلجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى باإلقلیم، بغرض الحد من انبعاثات غازات 

األمثل من الدفیئة أو خفضها على الصعید العالمي، والعمل معا بشكل تعاوني لبلوغ المستوى 
 المنافع البیئیة التي یمكن تحقیقها عن طریق برامجها المختلفة؛

  ط) إلى ه) ٣٥ الفقرات – والتشغیلیة التكنولوجیة التدابیر 

ترمي إلى االنتهاء من أن یعد قاعدة قیاسیة عالمیة للطائرات خاصة بثاني أكسید الكربون،   ه)
  ؛٢٠١٣بحلول عام  ٢٠١٦ا المجلس في عام على أن یعتمده ٢٠١٥التحلیالت بحلول أواخر عام 

أن یقوم بمزید من العمل بشأن اآللیة ذات الصلة لقیاس كفاءة الوقود، بما في ذلك وقود طیران   و)
على المدى المتوسط والبعید، في  ، یتم تحدیثها،وتحدید أهداف تكنولوجیة وتشغیلیة األعمال الدولي،

  مجال حرق وقود الطائرات؛
دول األعضاء ویدعو صناعة الطیران الى المشاركة الفعالة في العمل على توفیر أنواع أن یشجع ال  ز)

  الوقود البدیلة المستدامة للطیران؛
أن یعمل مع المؤسسات المالیة على تیسیر الوصول الى تمویل مشاریع تطویر الهیاكل األساسیة   ح)

ُنقلت إلى الفقرة {وائق السوق األولیة؛ المكرسة ألنواع الوقود البدیلة المستدامة، وحوافز لتجاوز ع
  )}م ٣٥

أن یواصل إعداد األدوات الالزمة لتقییم المنافع المقترنة بتحسین إدارة الحركة الجویة، ویكثف جهوده   ز) ط)
تحسین إدارة الحركة الجویة بشأن  األخذ بإرشادات یتم تحدیثها من أجل إعداد إرشادات جدیدة

  لخفض االنبعاثات المتأتیة من الطیران الدولي؛ التدابیر التشغیلیة ىوالتدابیر التشغیلیة األخر 
أن ینفذ تركیزا على زیادة كفاءة الوقود في كل جوانب خطة االیكاو العالمیة للمالحة الجویة، ویشجع   ح) ي)

الدول وأصحاب المصلحة على تطویر إدارة الحركة الجویة بما ُیحقق أقصى منفعة بیئیة من حركة 
الجوي ونشر وتبادل أفضل الممارسات المطبقة في المطارات لخفض اآلثار السلبیة  المرور

  النبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطیران المدني؛
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بتحسین إدارة الحركة المرتبطة  فوائدتطویر وتحدیث األدوات والتوجیهات الالزمة لتقییم الیواصل  أن  ط)
 استراتیجیة حزم التحسینات في منظومة الطیرانرتبطة بتنفیذ وتقییم الفوائد البیئیة المالجویة، 

)ASBUs(؛  

   م) إلى )ي ٣٥ الفقرات – المستدامة البدیلة الوقود أنواع 

من الصناعة والمؤسسات المالیة والمنظمات الدولیة األخرى  أوساط دعویشجع الدول األعضاء و ی أن  ي)
االیكاو ومواصلة العمل في إطار  ،فضل الممارساتفي تبادل المعلومات وأالفعَّالة المشاركة  أجل

  البدیلة؛الطیران لوقود مستدامة  بشأن التوصل إلى أنواع
  ؛ یواصل الحفاظ على اإلطار العالمي لالیكاو المعني بأنواع وقود الطیران البدیلة أن  ك)
ي ذلك من خالل بما ف ،البدیلةالطیران أنواع وقود  بشأنالتقدم المحرز  حولجمع معلومات أن ی  ل)

، ومراعاة الطیران البدیلةوقود عن مستقبل استخدام أنواع خطط عمل الدول، إلعطاء نظرة شاملة 
دورة حیاة انبعاثات غازات الدفیئة من أجل تقییم التقدم المحرز نحو تحقیق األهداف التغیرات في 

  الطموحة العالمیة؛
الى تمویل مشاریع تطویر الهیاكل األساسیة  أن یعمل مع المؤسسات المالیة على تیسیر الوصول  م)

   ؛المكرسة ألنواع الوقود البدیلة المستدامة، وحوافز لتجاوز عوائق السوق األولیة
آلیة منهجیات معیاریة مناسبة وآلیة لقیاس وتقدیر، ورصد معیاریة مناسبة و  أن یحّدد منهجیات  ك)

لطیران الدولي والتحقق منها، ودعم الدول لعمل االنبعاثات العالمیة من غازات الدفیئة الناجمة عن ا
وأن تقدم الدول دعمها للعمل الذي تقوم به اإلیكاو بشأن في قیاس التقدم المحرز، وذلك من خالل 

ُنقلت إلى الفقرة {بواسطة اإلبالغ عن البیانات السنویة المتعلقة بالحركة الجویة واستهالك الوقود؛ 
٢٩{  

اصل دعم الجهود التي تبذلها اإلیكاو لتعزیز موثوقیة قیاس وتقدیر أن یطلب من الدول أن تو   ل)
  }٣٠ُنقلت إلى الفقرة { االنبعاثات العالمیة من غازات الدفیئة، الناجمة عن الطیران الدولي؛

تطبیق آلیة التنمیة النظیفة الواردة في بروتوكول كیوتو على الطیران  إلمكانیهأن یجري دراسة   م)
   الدولي؛

رصد وینشر المعلومات ذات الصلة عن اآلثار المحتملة لتغیر المناخ على عملیات الطیران أن ی  ن)
الدولي وما یرتبط بها من هیاكل أساسیة، وذلك بالتعاون مع منظمات دولیة أخرى ذات صلة ومع 

  صناعة الطیران؛
ر الجهود الرامیة أن یواصل التعاون مع مبادرة األمم المتحدة المحایدة مناخیا، ویحرص على تصدُّ   س)

إلى إعداد أسالیب وأدوات لتحدید كمیة انبعاثات غازات الدفیئة في مجال الطیران بخصوص تلك 
الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفیئة وتعزیز  االستراتیجیةفي إعداد وتنفیذ  المبادرة، والمضي قدماً 

  الممارسات اإلداریة المستدامة المتبعة داخل المنظمة.
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  الملحق
  المبادئ التوجیهیة لتصمیم وتطبیق التدابیر القائمة على السوق في مجال الطیران الدولي:

  ینبغي للتدابیر القائمة على السوق أن تدعم التنمیة المستدامة لقطاع الطیران الدولي؛  أ)
ینبغي للتدابیر القائمة على السوق أن تدعم التخفیف من انبعاثات غازات الدفیئة الناجمة عن   ب

  لطیران الدولي؛ا
  ینبغي للتدابیر القائمة على السوق أن تساهم في تحقیق األهداف الطموحة العالمیة؛  ج)
  ینبغي للتدابیر القائمة على السوق أن تتسم بالشفافیة والبساطة من الناحیة اإلداریة؛  د)
  الة من حیث التكالیف؛ینبغي للتدابیر القائمة على السوق أن تكون فعّ   )ه
غي للتدابیر القائمة على السوق أن تتصف باالزدواجیة وال ینبغي احتساب انبعاثات ثاني أكسید ال ینب  و)

  الكربون الناجمة عن الطیران الدولي إال مرة واحدة؛
  ینبغي للتدابیر القائمة على السوق أن تحد من تسرب الكربون وتشوهات األسواق إلى أدنى حد؛  ز)
سوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطیران الدولي على أساس ینبغي للتدابیر القائمة على ال  ح)

  اإلنصاف فیما یتعلق بالقطاعات األخرى؛
ینبغي للتدابیر القائمة على السوق أن تقر باإلنجازات واالستثمارات السابقة والالحقة في كفاءة وقود   ط)

  الطائرات وفي التدابیر األخرى لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطیران؛
  اقتصادیا غیر مناسب على الطیران الدولي؛ عبئا ینبغي للتدابیر القائمة على السوق أن تفرض ال  ي)
  ر الوصول إلى جمیع أسواق الكربون بشكل مالئم؛ینبغي للتدابیر القائمة على السوق أن تیسّ   ك)
ا تم قیاسه من ینبغي تقییم التدابیر القائمة على السوق فیما یتعلق بمختلف التدابیر استنادا إلى م  ل)

  حیث خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون أو تجنبها، عند الضرورة؛  أداء من
  "؛ العتبة الدنیاینبغي للتدابیر القائمة على السوق أن تتضمن أحكام "  م)
عندما ُتسفر التدابیر القائمة على السوق عن إیرادات، یوصى بقوة بأنه ینبغي تطبیقها في المقام   ن)

یف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البیئة، بما فیها تخفیف اآلثار والتكیف األول للتخف
  معها، وكذلك في تقدیم المساعدة والدعم إلى الدول النامیة.

التدابیر القائمة على السوق، ینبغي تحدیدها في تقاریر الدول  بواسطةعند تحقیق خفض االنبعاثات   س)
  عن االنبعاثات.

 — انتهى —


