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 مقدمةال -١

يضا على ضمان حماية البيئة. أللطيران مع الحرص  دة األمريكية بتعزيز النمو المستدامتلتزم الواليات المتح ١-١
عرب نهجا شامال لمعالجة آثار الطيران على المناخ، وتُ األمريكية وفي إطار التزامنا بحماية البيئة، وضعت الواليات المتحدة 

خطة عمل  ٢٠١٣ وفي يونيعرض الرئيس أوباما قد . و قدم بشأن النهج العالمي في االيكاوإلحراز مزيد من التعن دعمها 
المي في االيكاو لمعالجة أثر الطيران على عفي مجال المناخ، تتضمن التزاما باتباع نهج األمريكية مفصلة للواليات المتحدة 

 .المناخ

البيئة والتنمية ت االيكاو هدفا استراتيجيا في مجال حماية حدد، األمريكية تمشيا مع أهداف الواليات المتحدةو  ٢-١
المستدامة للنقل الجوي، ولديها سجل حافل فيما يخص وضع السياسات والقواعد القياسية واإلرشادات لمعالجة آثار الطيران 

تغير الناجمة عن ثار اآلثر على نوعية الهواء، و عن الضوضاء، واالنبعاثات التي تؤ  على البيئة، بما في ذلك اآلثار الناجمة
 .المناخ

من خالل كبيرة دورتها السابعة والثالثين خطوة خالل الجمعية العمومية لاليكاو  تخط، ٢٠١٠ في عامو  ٣-١
توسط تحسن سنوي في فعالية استخدام الوقود ) تحقيق م١، الذي يحدد هدفين اثنين في مجال الطيران: ١٩-٣٤اعتماد القرار 

بين تبارا في المائة سنويا اع ٢في العالم بنسبة اءة بكفالوقود ستخدام ومعدل طموح ال ٢٠٢٠في المائة حتى عام  ٢بنسبة 
) تحديد هدف طموح جماعي متوسط المدى على المستوى العالمي للحفاظ على نفس مستوى ٢؛ ٢٠٥٠ و ٢٠٢١ عامي

  .٢٠٢٠من عام  انبعاثات الكربون الصافية العالمية الناجمة عن الطيران اعتباراً 
ه بالنسبة للطيران األمريكي، بما في ذلك تحديد هدف ذاتبتحقيق الهدف  كيةالواليات المتحدة األمريالتزمت و     ٤-١

(وهو خط أساس أكثر  ٢٠٠٥خط أساس عام  إلىا ستنادا ٢٠٢٠في عام  في المائة ٢تحسين الكفاءة بنسبة يتمثل في  طموح
الخاصة د البديلة المستدامة أنواع الوقو غالون من  مليارفي المائة سنويا واستخدام  ٢طموحا من هدف االيكاو)، ونسبة 

  .٢٠١٨في عام  لطائرات النفاثةبا
ا، هخطة عمل، اعتمادا على األمريكية لواليات المتحدةا، و ١٩-٣٧االيكاو، من خالل القرار  عملت كل منو     ٥-١

الدول  عهنهج شامل، تتببواسطة هداف ن على المناخ. ويجب تحقيق هذه األأهداف طموحة للحد من آثار الطيراعلى تحديد 
من االنبعاثات في مجال الطيران. وتشمل اإلجراءات عضاء بالتعاون مع الجهات المعنية غير الحكومية، من أجل الحد األ

مواصلة و ، النفاثة األنواع البلدية المستدامة لوقود الطائرات استخدامتطوير و و الطائرات، على تكنولوجيات جديدة  إدخالالمتخذة 
هداف تعتبر خطط عمل الدول التي تحدد األو في مجال الطيران.  آليات السوقلتدابير القائمة على ااد إعدالنظر والعمل نحو 

في إبراز التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االيكاو. وينبغي مراعاة  اساسيالمناخية وٕاجراءات الدول األعضاء أيضا عنصرا أ
  .تحقيق أهداف االيكاولقدما وٕاحراز مزيد من التقدم لمضي ا لأساسباعتبارها حتى اآلن  تي ُأنِجزتاألعمال ال

  المناقشة  -٢
ثار الطيران على المناخ، غير أنه البد من آفي بذل الجهود الرامية إلى معالجة خطوة كبيرة االيكاو  خطت    ١-٢

الناجمة  زات الدفيئةمل للحد من انبعاثات غامواصلة العمل لتحقيق أهداف االيكاو. وينبغي أن تواصل االيكاو اتباع نهج شا
الطائرات، وتنفيذ تحسينات على مستوى التشغيل، جديدة على تكنولوجيات  إدخالعن الطائرات بما في ذلك التشجيع على 

واعتماد قاعدة قياسية االنتهاء من إعداد األنواع البلدية المستدامة لوقود الطائرات، و  استخدامومساعدة الدول على تطوير و 
نحو إعداد خطة عالمية للتدابير القائمة ٕانجاز مزيد من العمل و  ،الناجمة عن الطائراتثاني أكسيد الكربون انبعاثات خاصة ب

  خطط عمل الدول.تعزيز في مجال الطيران. و  آليات السوقعلى 
ثاني أكسيد خاصة بانبعاثات نحو إعداد قاعدة قياسية  شوطا طوياللجنة حماية البيئة  قطعت: التكنولوجيا    ٢-٢
ون الناجمة عن الطائرات، بما في ذلك التوصية بوضع نظام متري قد يشكل األساس لهذه القاعدة القياسية. وتلتزم الواليات كربال
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نتهاء من إعداد القاعدة القياسية الخاصة بثاني أكسيد الكربون وتعتقد أنها ستكون بمثابة عنصر هام للنهج الشامل المتحدة باال
تطبيق تكنولوجيات جديدة وأكثر الحث على يضا على لدفيئة. وتركز الواليات المتحدة أانبعاثات غازات ا الحد منالمتبع في 

التابع إلدارة الطيران ) CLEEN( برنامج المستمر لخفض الطاقة واالنبعاثات والضوضاءمن قبيل المثال من خالل برامج  ،فعالية
. الذي وضعته اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء (ناسا)) ERA(يئيا الطيران المسؤول ب ، ومشروعالفيدرالية األمريكية

الحد  هاالتكنولوجيات التي من شأنتطوير شراكة تعاونية مع خمس شركات تصنيع في مجال الطيران ل CLEENبرنامج ويعتبر 
، المنشأ في عام ERAمشروع الية. أما من االنبعاثات واحتراق الوقود، والتعجيل بتطبيق هذه التكنولوجيات على الطائرات الح

في المائة. وتشجع الواليات  ٥٠لحد من انبعاثات احتراق الوقود بنسبة لست سنوات مبذولة زهاء خالصة جهود  و، فه٢٠١٠
  ت.وتطبيقها على الطائرا تكنولوجيات جديدةالحث على تطوير لى تنفيذ برامج مماثلة من أجل عالبلدان باقي المتحدة األمريكية 

انبعاثات الطيران تحسين إدارة الحركة الجوية واتخاذ  الحد منمن العناصر الهامة في : التدابير التشغيلية    ٣-٢
من أجل إصالح وتحديث نظام من الجيل القادم  الواليات المتحدة األمريكية خطة نظام النقل الجويوتطبق  .التدابير التشغيلية
نظام الطيران، بما في ذلك زيادة على  عدد من التحسيناتسهم في إدخال سيالمريكية، مما في الواليات المتحدة االحركة الجوية 

الخطة العالمية للمالحة الجوية، تواصل االيكاو إدخال التحسينات على نطاق باالستناد إلى االنبعاثات. و الحد من الكفاءة و 
المبادرات الرامية إلى تحسين وتعزيز العمليات أن ر بومع اإلقرا .حزم التحسينات في منظومة الطيرانالمنظومة باستخدام 

االنبعاثات المقترنة بهذه  الحد منعمليات ومراعاة من المهم مواصلة فإن تتجاوز نطاق البيئة، تنطوي على مزايا عديدة 
  الجهود.

ة المستدامة لوقود األنواع البلدي استخدامتطوير و يعتبر : ة للطائرات النفاثةالمستدام ةأنواع الوقود البديل    ٤-٢
االنبعاثات وحيث اتخذت الواليات المتحدة األمريكية إجراءات  الحد منمن المجاالت األخرى التي تتطلب الطائرات النفاثة 

ها تجديرة بالذكر. وقدمت الواليات المتحدة األمريكية ورقة منفصلة إلى الجمعية العمومية تعرض بعضا من األعمال التي أنجز 
المعلومات  بادل. وأدت االيكاو دورا تكميليا في تيسير جهود الدول وتة للطائرات النفاثةالمستدام ةنواع الوقود البديلمؤخرا بشأن أ

المتواصل من اإليكاو لمساعدة مساند بالدور ال عن أفضل الممارسات المتعبة في هذا الشأن. وترحب الواليات المتحدة األمريكية
 .ة للطائرات النفاثةالمستدام ةد البديلو أنواع الوق استخدامو  يرتطو الدول في جهودها المبذولة ل

خرى التي ينبغي مراعاتها للحد من العناصر التكميلية الهامة األ : تعتبرالسوق آلياتالتدابير القائمة على     ٥-٢
جدوى خطة التدابير على تقييم مدى  ١٩- ٣٧من غازات الدفيئة الناجمة عن الطائرات وتحقيق أهداف االيكاو. وينص القرار 

ألعمال الفنية التي ان و الواليات المتحدة وبلدان أخرى ومراقب دّعموٕاعداد إطار خاص بهذه التدابير. وت آليات السوقالقائمة على 
عناصر تحديد والنظر في  آليات السوقلتدابير القائمة على بشأن اخطة عالمية وضع تقودها األمانة العامة لتقييم جدوى 

دوى يضا عن دعمها لنتائج أعمال الخبراء السيما إثبات جعرب الواليات المتحدة األمريكية أ. وتفي هذا الشأن عام ارإطعداد إل
  من الناحية الفنية. آليات السوقالقائمة على هذه التدابير 

ل التي ُأنِجزت وللمضي قدما، ترى الواليات المتحدة األمريكية أنه من الضروري والمالئم االستناد إلى األعما    ١-٥-٢
وٕاصدار المجلس لتوصية في هذا الشأن خالل  آليات السوقلتدابير القائمة على تتعلق بابالفعل والعمل نحو إعداد خطة عالمية 

. وينبغي أن تشمل هذه األعمال في المستقبل، على ٢٠١٦في عام المزمع عقدها الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية 
ق من االنبعاثات، ووضع أنواع مقبولة من قس الحصر، إعداد نهج مشترك في مجاالت الرصد واإلبالغ والتحسبيل المثال ولي
ج لمعالجة الظروف الخاصة وقدرات كل بلد و ، وٕاعداد ُنهآليات السوقللتدابير القائمة على  من شأنها االمتثالأرصدة الكربون 

  .من البلدان
فكرة الواليات المتحدة األمريكية  دّعم، تآليات السوقير القائمة على بالنسبة لوضع إطار خاص بالتداب    ٢-٥-٢

 آليات السوقتنفيذ التدابير القائمة على بخصوص قاليم ر أن يوجه الدول واألاعتماد إطار في هذا الشأن. ومن شأن هذا اإلطا
  .آليات السوقعالمية تتعلق بالتدابير القائمة على  ةخط هدم وجودنظرا ل
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تعرض  إعداد وتقديم خطط العمل إلى االيكاوة بعياالدول طو  التزمت، ٢٠١٠: في عام لعملخطط ا    ٦-٢
ئة وتحقيق أهداف االيكاو. وتعرب الواليات يمن انبعاثات غازات الدف للحدالدول تي تتخذها عن اإلجراءات المعلومات مفصلة 

خطة  ٢٠١٢عرضت في يونيه خرى، عديدة أدول شأن  شأنهاعن دعمها القوي لاللتزام بخطط العمل هذه، األمريكية المتحدة 
لدول اكل دولة من الدول لى االيكاو. وُتستخدم خطط العمل كأداة فعالة إلبراز الجهود المتواصلة والخطط المستقبلية لععملها 

الواليات المتحدة  مدعّ عالجة آثار الطيران على المناخ وٕاحراز التقدم نحو تحقيق أهداف االيكاو. وتُ لماألعضاء في االيكاو 
ية الدول بتقديم وتحديث خططها مرة في كل ثالث من خالل توص التزام خطط العمل وتحسينه فادة منالستمسألة ااألمريكية 

  .هاطط عملعلن الدول عن خالفعالية، ينبغي أن تُ زيادة ، ومن أجل ٢٠١٢سنوات اعتبارا من عام 

  الخالصة  -٣
في تحقيق الهدف االستراتيجي لاليكاو  حاسماً  يران المدني على البيئة عنصراً آثار الط الحد منعملية شكل ت    ١-٣

المناخ، ينبغي  على ثاراآلفي مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي. ولتحقيق أهداف االيكاو المتمثلة في الحد من 
الطائرات، على تكنولوجيات جديدة  إدخالتشجيع على لها أن تواصل اتباع نهج شامل بما في ذلك بذل الجهود الرامية إلى ال

الناجمة ثاني أكسيد الكربون انبعاثات واعتماد قاعدة قياسية خاصة باالنتهاء من إعداد وتنفيذ تحسينات على مستوى التشغيل، و 
آليات تدابير القائمة على إعداد خطة عالمية لل علىالعمل و وقود، لاألنواع البلدية المستدامة ل استخدام، وتطوير و عن الطائرات

  .خطط عمل الدولوتعزيز  في مجال الطيران السوق

  —انتهى — 


