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  ١والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة   :١٧البند رقم 

  معالجة انبعاثات ثاني أكسید الكربون المتأتیة من الطیران 
)، منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة ACI((ورقة مقدمة من المجلس الدولي للمطارات 

)CANSO) اتحاد النقل الجوي الدولي ،(IATA) المجلس الدولي لطیران األعمال ،(IBAC ،(
 ))ICCAIA( الفضائیة الصناعات لرابطات الدولي التنسیق مجلسو

 ٣التنقیح رقم 
 

  التنفیذي الموجز
 صناعة. والبالقیام بدورهاتلتزم المناخ و  العالمي لتغیر التحديلمواجهة  الحاجة المتزایدةب صناعة الطیران تعترف بدایة النص
مــن للطیــران  للنمــو المســتدام حــًال طویــل األجــل ســتوفر العملیــات والبنیــة التحتیــةتــدابیر المتعلقــة بوال التكنولوجیــا واثقــة مــن أن

الطیران أنه قد یكون هنالك حاجة صناعة  تعترف، ومع ذلك والمشاركة.االستثمار الحكومي متضافرة و  طیران صناعة خالل
صــناعة ، تطلــب فــي هــذه الورقــة. و فــي الفتــرة االنتقالیــة االنبعاثــاتفــي أي فجــوة متبقیــة  لمــلء المرتكــزة علــى الســوق للتــدابیر

بحلول  عتمادهوضع تدبیر للطیران مرتكز على السوق موحد وشامل ال لموافقة علىا الطیران من الدول األعضاء في اإلیكاو
 في الملحق. المبادئ المنصوص علیهااستنادًا إلى  ،٢٠١٦عام 

  ٣مقترحات المشروحة في الفقرة التدعى الجمعیة العمومیة لدعم : اإلجراء

األهداف 
  حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي -جیم   األهداف االستراتیجیةترتبط ورقة العمل هذه ب  :االستراتیجیة

اآلثار 
  إضافیة مطلوبة. هنالك موارد یستل  المالیة:

 لیس هنالك مراجع  المراجع:

   

                                                                 
 النسخ العربیة والصینیة والفرنسیة والروسیة والسبنیة مقدمة من اآلیاتا ١
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  مقدمة  - ١
یعتبر الطیران حافزًا للنمو، وهو ممر حیوي للتجارة العالمیة ومستخِدم عالمي رئیسي. ویدعم الطیران ما یقرب  ١- ١

دورًا رئیسیًا في تعزیز تریلیون دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. ویلعب الطیران  ٢.٢ملیون وظیفة ویدر  ٥٧من 
التنمیة المستدامة وینبغي أن یظل آمنًا وبأسعار معقولة وممكن الوصول إلیه من أجل ضمان التنقل على أساس منصف لكافة 

  قطاعات المجتمع.
ملیون طن من ثاني أكسید  ٦٨٩، أنتج الطیران ٢٠١٢یصاحب هذه الفوائد تأثیر على البیئة. ففي عام  ٢- ١

٪ من اإلجمالي العالمي. ویعترف قطاع الطیران بضرورة معالجة التحدي العالمي لتغیر المناخ ویلعب ٢ الكربون، أو حوالي
اعتمد مجموعة طموحة من االلتزامات على المدى القصیر والمتوسط والطویل األجل، بما في ذلك النمو  ٢٠٠٩دوره: في عام 

التقدم الهام في البنى التحتیة والتكنولوجیا الذي ستحققه صناعة ویتوقف ذلك على  ٢٠٢٠الخالي من الكربون اعتبارًا من عام 
  الطیران والحكومات.

  للجمعیة العمومیة لإلیكاو األهداف التالیة للطیران: ٣٧، اعتمدت الدورة الـ ٢٠١٠في عام  ٣- ١

  والسعي إلى هدف  ٢٠٢٠في المائة لغایة عام  ٢تحسین سنوي شامل لمعدل كفاءة الوقود بنسبة
  و ،٢٠٥٠لغایة عام ٢٠٢١في المائة سنویًا من عام  ٢إلى تحسین شامل لكفاءة الوقود بنسبة الوصول 

  هدف عالمي طموح متوسط األجل وجماعي للحفاظ على انبعاثات الكربون العالمیة الصافیة من الطیران
  على نفس المستوى (النمو الخالي من الكربون). ٢٠٢٠الدولي اعتبارًا من عام 

ألهداف، یجب أن یكون هناك التزام قوي من جمیع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات لتحقیق هذه ا ٤- ١
الحكومیة وغیر الحكومیة التي تعمل معًا من خالل االستراتیجیة المؤلفة من أربع دعامات: تحسین التكنولوجیا، عملیات 

وق مصممة بشكل مالئم لملء أیة فجوة متبقیة في الطائرات األكثر كفاءة، تحسینات البنیة التحتیة وتدابیر مرتكزة على الس
  االنبعاثات. ویجب أن تستمر اإلیكاو في لعب دور قیادي في هذه الجهود.

تساهم صناعة الطیران في تحقیق هذه األهداف من خالل تطویر تكنولوجیا ذات الكفاءة في استهالك الوقود  ٥- ١
ة، وتحسین الكفاءة التشغیلیة، ودعم نشر البنیة التحتیة الحدیثة وتسویق مثل المواد األخف وزنًا وتكنولوجیات المحركات المتقدم

الوقود البدیل والمستدام. وباإلضافة إلى ذلك، تدعم صناعة الطیران أیضًا عمل لجنة اإلیكاو المعنیة بحمایة بیئة الطیران بشأن 
  مستوى ثاني أكسید الكربون في الطائرات.

  المناقشة - ٢
أن التكنولوجیا والتدابیر المتعلقة بالعملیات والبنیة التحتیة ستوّفر حلوًال طویلة األجل  صناعة الطیران واثقة من ١- ٢

للنمو المستدام للطیران. ومع ذلك، تعترف صناعة الطیران أنه قد تكون هنالك حاجة لبعض أشكال التدابیر المرتكزة على 
ة. وبالتالي، یجب أن ُتعتبر التدابیر المرتكزة على السوق للطیران السوق لملء أیة فجوة متبقیة في االنبعاثات في الفترة االنتقالی

فقط كجزء من حزمة أوسع من التدابیر لمعالجة انبعاثات ثاني أكسید الكربون المتأتیة من الطیران، وال ینبغي أن تركز على 
  قمع الطلب على السفر الجوي أو زیادة اإلیرادات العامة.

تكزة على السوق ُتطّبق على الطیران عالمیة النطاق، وتحافظ على المنافسة ینبغي أن تكون أیة تدابیر مر  ٢- ٢
العادلة، وتأخذ في الحسبان األنواع والمستویات المختلفة من نشاط المشّغل. ویعتمد عمل نظام النقل الجوي اآلمن والمنظم 
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واستخدام تدابیر من جانب واحد یقوض هذا والفّعال الیوم على درجة عالیة من التوحید في األنظمة والمعاییر واإلجراءات. 
األساس. ویجب إبالء عنایة خاصة لتفادي االزدواجیة مع التدابیر القائمة، أو وضع طبقات من التدابیر داخل الدولة أو 

  مجموعة من الدول.
شبكة  یطیر العدید من المشّغلین فوق العشرات من الدول ذات األنظمة السیادیة المختلفة كل یوم، ومع وجود ٣- ٢

واسعة من الناقلین الجویین الذین یخدمون في أكثر من مائة دولة مختلفة كل یوم، فهم بحاجة إلى أن تكون لدیهم نقطة واحدة 
للمساءلة. ویواجه صغار المشّغلین أیضًا تحدیات إداریة ساحقة في االمتثال لعدد وافر من المخططات المختلفة. ولتعزیز 

ض تكالیف اإلدارة، یجب أن تبقى متطلبات الرصد واإلبالغ والتحقق المتعلقة بالتدابیر المرتكزة الشفافیة والحفاظ على انخفا
على السوق بسیطة قدر اإلمكان، وینبغي أن تكون قابلة للتوسع الستیعاب المشّغلین الكبار والصغار، مع ضمان سالمة 

  البیانات.
اإلیكاو التخاذ تدابیر مرتكزة على السوق عالمیة  من بین اآللیات السیاسیة الثالث التي هي قید النظر في ٤- ٢

محتملة (تعویض الكربون؛ تعویض الكربون مع عنصر تولید اإلیرادات؛ وخطة عالمیة لالتجار باالنبعاثات)، تعتقد صناعة 
  التكلفة. الطیران أن خطة بسیطة لتعویض الكربون ستكون األسرع في التنفیذ، واألسهل في اإلدارة واألكثر فعالیة من حیث

، اعتمدت عضویة المجلس الدولي للمطارات في جمیع أنحاء العالم قرارات ٢٠١٣في حزیران/ یونیو عام  ٥- ٢
وأصدرت كل من منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة واالتحاد العالمي للطیران الخاص بیانات تهدف إلى حث الدول 

ل اإلیكاو للتوصل إلى اتفاق بشأن التدابیر الرامیة إلى معالجة وأصحاب المصلحة اآلخرین على العمل بشكل تعاوني من خال
  انبعاثات ثاني أكسید الكربون من الطیران كجزء من مجموعة شاملة.

فیما یستمر العمل داخل اإلیكاو لتطویر مقترح شامل نحو تحقیق تدابیر مرتكزة على السوق واحدة وعالمیة،  ٦- ٢
في فرضه فیما یتعلق بالطیران الدولي على المشّغلین من دولة أخرى في هذه األثناء فإن أي تدبیر آخر تقترحه دولة أو تواصل 

ینبغي أن یتّم فقط وفقًا لمبادئ اإلیكاو المتفق علیها. ویتضّمن ذلك عناصر احترام المجال الجوي السیادي وموافقة من دولة 
ة من مرفق قرار الجمعیة السابقة لإلیكاو بشأن تغیر تسجیل  المشّغل. وینبغي أن تستند هذه المبادئ على المبادئ التوجیهی

  وتلتزم بها. A37-19المناخ، 

  الخالصة - ٣
  ُتدعى الجمعیة العمومیة إلى القیام بما یلي: ١- ٣

االعتراف بأهمیة االستراتیجیة المؤلفة من أربع دعامات لمعالجة انبعاثات ثاني أكسید الكربون الخاصة   )أ 
یكاو بدعم استمرار االستثمار في تكنولوجیا هیاكل ومحركات بالطیران ودعوة الدول األعضاء في اإل

الطائرات، وٕادخال سیاسات وحوافز مالئمة ألنواع الوقود البدیلة المستدامة، وتحسین إدارة الحركة الجویة 
  والبنیة التحتیة للمطارات، والقیام بعملیات أكثر كفاءة؛

الدولة لتشمل المزید من المعلومات حول تدابیر التوصیة بالقیام بمزید من التطویر على خطط عمل   )ب 
وفوائد التخفیف، والتوسع في البرنامج لیشمل المزید من الدول، مما یؤكد عمل الحكومة في دعم خفض 

  االنبعاثات، و
االعتراف بالطبیعة التكمیلیة واالنتقالیة للتدابیر المرتكزة على السوق في سیاق االستراتیجیة المؤلفة من   )ج 

  امات.أربع دع
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  ُتدعى الجمعیة العمومیة أیضا إلى القیام بما یلي: ٢- ٣
  ؛٢٠٢٠إعادة التأكید على دعم الهدف الجماعي متوسط األجل للنمو الخالي من الكربون ابتداًء من عام   )أ 
إنشاء عملیة محددة بوضوح لكي یقوم المجلس بتطویر تدابیر مرتكزة على السوق واحدة وعالمیة مستندة   )ب 

  ؛ ٢٠١٦في عام  ٣٩وص علیها في الملحق العتمادها في الجمعیة الـ على المبادئ المنص
الطلب من المجلس أن یضع معیارًا لإلیكاو لرصد االنبعاثات واإلبالغ عنها والتحقق منها والموافقة على   )ج 

  مبدأ أن یقوم كل مشّغل باإلبالغ عن انبعاثاته لدولة واحدة فقط؛
حدید األنواع المقبولة من أرصدة الكربون المتحقق منها الطلب من المجلس أن یقوم بإنشاء آلیة لت  )د 

  بموجب آلیة تعویض عالمیة؛
الموافقة على أن انبعاثات ثاني أكسید الكربون المتأتیة من الطیران ینبغي حسابها مرة واحدة فقط، وینبغي   )ه 

  تجنب االزدواجیة مع التدابیر المرتكزة على السوق القائمة؛
المرتكزة على السوق العالمیة ینبغي أن تأخذ في الحسبان األنواع والمستویات  الموافقة على أن التدابیر  )و 

  المختلفة لنشاط المشّغل؛
الموافقة على نطاق تطبیق التدابیر المرتكزة على السوق العالمیة مع احترام االختصاص الحصري لكل   )ز 

  دولة على مجالها الجوي السیادي، و
اإلیكاو تطویر تدابیر مرتكزة على السوق واحدة وعالمیة، فإن  إعادة التأكید على أنه، في حین تواصل  )ح 

أي تدبیر مرتكز على السوق تقترحه دولة أو تواصل في فرضه فیما یتعلق بالطیران الدولي ینبغي أن 
، A37-19یتماشى مع المبادئ التوجیهیة للتدابیر المرتكزة على السوق التي اعُتمدت كجزء من القرار 

 احترام المجال الجوي السیادي والموافقة من دولة تسجیل المشّغل.  بما في ذلك عناصر

 ----------  
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 المرفق 

مبادئ تحدید المسؤولیات لمشّغلي الطائرات الفردیین بموجب تدابیر مرتكزة على السوق واحدة وعالمیة لدعم النمو الخالي  
  ٢٠٢٠من الكربون 

یجب اعتبار التدابیر المرتكزة على السوق للطیران كجزء من حزمة أوسع من التدابیر لمعالجة انبعاثات ثاني أكسید  - ١
المتأتیة من الطیران التي ال یمكن تحقیقها بطریقة أخرى من خالل تدابیر التخفیض الفعالة من حیث التكلفة والموجودة الكربون 

  داخل القطاع.
ینبغي أال یكون تصمیم التدابیر المرتكزة على السوق أو استخدامها لغایة زیادة اإلیرادات العامة أو قمع الطلب على  - ٢

  السفر الجوي.
المنافسة عالمیًا لصناعة الطیران، ینبغي أن تكون أي تدابیر مرتكزة على السوق والتي وافقت علیها  نظرًا للطبیعة - ٣

  الحكومات فعالة من حیث التكلفة وأن تحافظ على المنافسة العادلة.
، مع ینبغي أن تفي أي تدابیر مرتكزة على السوق للطیران بالمعاییر األساسیة لتحقیق أقصى قدر من السالمة البیئیة - ٤

  التقلیل من تشویه المنافسة والتعقید اإلداري.
 - لدى االتفاق على تدبیر مرتكز على السوق للطیران، یمكن للحكومات فقط أن تقرر ما إذا كانت تأخذ في االعتبار  - ٥

ن یتّم ذلك الظروف الخاصة وقدرات الدول الخاصة. ومع ذلك، إذا اختاروا القیام بذلك، ینبغي أ -وٕاذا كان األمر كذلك، كیف 
  بطریقة تحد من تشویه السوق عن طریق منح معاملة متساویة لجمیع المشّغلین على طریق معین.

سهل التنفیذ واإلدارة وكذلك  ٢٠٢٠ینبغي أن یكون أي تدبیر مرتكز على السوق یشّغل النمو الخالي من الكربون  - ٦
سیتحقق بالشكل األفضل عن طریق خطة واحدة إجباریة لتعویض فعال من حیث التكلفة. وتعتقد الصناعة أن تطبیق هذا المبدأ 

  الكربون بدًال من الخطط البدیلة.
على ضمان أن  ٢٠٢٠ستساعد المبادئ التالیة لتحدید مسؤولیات المشّغل الفردي بمقتضى النمو الخالي من الكربون  - ٧

موزعًا بشكل منصف وعادل  ٢٠٢٠ها بعد عام لتعویض نمو  ٢٠٢٠یكون التزام الصناعة الجماعي بالنمو الخالي من الكربون 
  بین الناقلین الجویین:

  ٢٠٢٠ینبغي تحدید خط أساس االنبعاثات الجماعیة الناتجة عن الصناعة للنمو الخالي من الكربون 
  ؛ ٢٠٢٠-٢٠١٨بصفته متوسط إجمالي االنبعاثات السنویة خالل الفترة 

  تحدیدها وتثبیتها في متوسط االنبعاثات اإلجمالیة ینبغي تحدید خطوط أساس المشّغل الفردي كما تّم
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٨السنویة لكل مشّغل على مدى الفترة 

 ینبغي إدراج أحكام خاصة بكل وافد جدید تسمح له بتعدیل وضعه للسنتین األولین من العملیة؛  
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 بعاثات" ینبغي تحدید مسؤولیات الناقل الفردي بإنصاف باستخدام توازن عادل بین عامل "حصة االن
 ٢٠٢٠(الذي یعكس حصة الناقل الفردي من إجمالي انبعاثات الصناعة) وعامل "النمو" بعد عام 

  (الذي یعكس نمو الناقل الفردي فوق انبعاثات خط األساس)؛

  ینبغي تطبیق تعدیالت للنمو السریع والعالي لدى تحدید مسؤولیات الناقل الفردي وذلك لتخفیف العبء
  التي تشهد نموًا سریعًا؛على شركات الطیران 

  ٢٠٠٥عامًا ( ١٥ینبغي إدراج أحكام المنتقلین في وقت مبكر، استنادًا إلى إطار زمني قیاسي مدته -
) لالعتراف بتدابیر الحد من الكربون ٢٠٢٥- ٢٠٢٠)، مع بند انقضاء لمدة خمسة أعوام (٢٠٢٠

  ؛٢٠٢٠المتخذة قبل عام 

 خفیضات صافیة في االنبعاثات إلى ما دون خط ینبغي إجراء تعدیل إضافي لضمان ضبط أي ت
  أساس الناقل الفردي لالستخدام من ِقبل الصناعة ككل؛

  ینبغي ضمان سالمة البیانات من خالل معیار اإلیكاو المقبول في الصناعة لرصد بیانات االنبعاثات
  واإلبالغ عنها والتحقق المستقل منها؛

  بسیطة مع توفر المرونة للمشّغلین لالختیار من سلسلة ینبغي أن تبقى تقاریر بیانات االنبعاثات
  منهجیات إعداد التقاریر؛

  لتقییم سیر آلیة العمل بشكل  ٢٠٢٠ینبغي القیام باستعراض دوري ألداء النمو الخالي من الكربون
 مالئم وٕاعادة النظر في العناصر الفردیة والبارامترات حسب االقتضاء.

  –انتهــى  –


