
A38-WP/
EX/83 
20/8/13 

 

لقائمة على 
  ولي.

لتي تساعد 
 ات السوق

حد على ال 
النبعاثات ي 

   .وي

ل التخطيط 
ة مع إيالء 

C 

٢(  
بير القائمة 

 -ر المناخ

 - ر المناخ

An A(  
٢٠٤  

 

2501 

  

في 

التدابير ال اتخاذب
يران المدني الدو

ا ،"سلة التدابير"
لقائمة على آليا

 المدني الدولي
تخفيض حقيقي 

ستدامة للنقل الجو

من أجلضافية 
ى الدول النامية

Convention on I

٢٠١٠أكتوبر  ٨ 
للتداب طة العالمية

ن الدولي وتغير
  مي
  

ان الدولي وتغير

Alternative App

٤٠التجاهات لعام 

  والثالثون

غازات الدفيئة ف

قضايا المتعلقة ب
ة في قطاع الطي
بجميع عناصر "

التدابير ال تخاذ

رة قطاع الطيران
 إلحداث بديالً  اً 

  ريب.
  .ة

يئة والتنمية المست

موارد إضلحشد  
ديم المساعدة إلى

 
International C

ة العمومية (في 
يم خيارات الخطة

لطيرانبا المعني 
التقييم الكّم –وق 

Three Option(
لطيرابا المعني 
  ران الدولي

proach to Appl

واالت ٢٠٣٠ ملعا
Glo( 

  

الثامنة ورة 
 ذية

ادة انبعاثات غ
  الدولي

  )اد الروسي

  ذي
الق ستفيضكل م

ت غازات الدفيئة
ول فيما يتعلق ب
اتحكام المتعلقة ب

على قدرةلسوق 
اً نهجتقترح  افإنه

ي المستقبل القري
من هذه الوثيقة 

حماية البيئ: ‘جيم

وضع إطارلت 
قدالمعنية بتيئية 

  .صة بكل دولة
 /Civil Aviation

درة عن الجمعية
تقيي — السوق 

 رفيع المستوى 
على آليات السوق
ns for a global M

 رفيع المستوى
السوق في الطيرا
lying Market-b

النقل الجوي لعت 
obal Air Transp

  لدولي

الدور — ة
اللجنة التنفيذ

وق كعامل لزيا
لطيران المدني 

االتحامقدمة من 
  

التنفيذ الموجز
الطيران بشك ساط
حد من انبعاثات ال

الدوبين  ي اآلراء
باستثناء األحك، 

مة على آليات ا
ة إلى ذلك، فضاف
لمناخ فيتغير اة ل

٨مية في الفقرة 
ج’ االستراتيجي 

إجراءاتاقتراح ن 
رامج االيكاو البي

ف والقدرات الخاص
لمدني الدولي / 
ية المفعول الصاد
ئمة على آليات 

لفريق لع األول 
للتدابير القائمة ع
MBM Scheme 

لفريقلع الثاني 
مة على آليات ال
based Measure

Cir 33 – توقعات
port Outlook to

طيران المدني ال

  مل

ية العمومية

  ة البيئة
على آليات السو
قطاع الط

ورقة م(

أوسضية، ناقشت 
على  أن تساعد
فيتقارب   تحقيق

 أكسيد الكربون،

ي للتدابير القائم
لكربون، وباإلض

كارثيةالعواقب ال 
ى الجمعية العموم

بالهدف مل هذه

يمكنو  . إضافية
تمويل برال ألجل

الظروف ب لمبدأ
اتفاقية الطيران ال

الساريةالقرارات   
التدابير القائ - 

  سوق
HG – االجتماع

لل ةالعالمي ةللخط
– Quantitative

HG – االجتماع
التدابير القائمبيق 

es to Internatio

AT/190 ,33رقم 

o 2030 and Tre

  

منظمة الط

ورقة عم

معيالج

حماية: األعمال
ع ابير القائمة

الماضثنى عشر 
(Mأتي ُيتوقع ، ال

بشأن ت كبيراً  دماً 
غاز ثاني  ت

السلبي تأثيرلل الً 
أكسيد الز ثاني 

تجنب بغية  ون
ت المقترحة على

ورقة العمترتبط 

ال تلزم موارد 
نظام طويل األل

االعتبار الواجب
Doc 7300 – ات

DOC 9958  -
C-WP/13894

على آليات السو
GCC/1-WP/8

ثالثة خيارات للخ
)e Assessment

GCC/2-WP/10

نهج بديل لتطبيق
)onal Aviation

تعميم االيكاو ر
)ends to 2040

                         

  خة الروسية

من جدول ١٧ 
التد

ثاالعوام مدى األ
(MBMS السوق 

تقد االيكاوحرزت 
اض انبعاثاتانخف
(MB.  

تقدم تحلياللورقة 
ات غازجم انبعاث

اني أكسيد الكربو
د اإلجراءاتتر  ء:
 ف

  :ةرتيجي
 
:  

  ع:

                         

النسخالتحاد الروسي 

  

بندال

  

على م
آليات 
وقد أح
على ا
BMS)

وهذه ال
من حج
غاز ثا
اإلجراء

هدافاأل
االسترات
اآلثار 
المالية:

المراجع

            
قدم اال ١



 
 -2- A38-WP/250 
  EX/83 
 

 مقدمةال -١

بأسلوب يوضح وهو فيلم وثائقي،  ،مزعجة"الحقيقة ال" ئيفيلم الدعاال على الشاشات ، ظهر٢٠٠٦في عام  ١-١
ناجمة ، وهي ظاهرة في المستقبل القريبمكنة الجوانب العلمية والسياسية لظاهرة االحتباس الحراري، وعواقبها الخطيرة المسلس 

استنتاج رئيسي خلص هذا الفيلم إلى و ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي. غاز عن نمو االنبعاثات البشرية المنشأ من 
بغية  (CO2) غاز ثاني أكسيد الكربون من انبعاثاتبشكل حقيقي لجنس البشري بذل كل جهد ممكن للحد ل ينبغيمفاده أنه 

  المناخ في المستقبل القريب.لتغير  جنب العواقب الكارثيةت

 جويةالسالمة الوخفض مستوى التدابير القائمة على آليات السوق كعامل لزيادة انبعاثات غازات الدفيئة  -٢

٪ حتى عام ٤.٥-٪٤.٤حجم حركة الركاب ل النمو السنوي العالميمتوسط االيكاو، سيبلغ لتوقعات  وفقاً  ١-٢
 كفاءة الوقودفي  بتحقيق زيادةعالمي الطموح الهدف مع افتراض بلوغ ال حتىو  .)Cir 333 - AT/190تعميم االيكاو ( ٢٠٤٠
الحجم  تشير إلى أن ،اليكاوالمستقلين التابعة لأفرقة الخبراء دراسات إلى نتائج ، التي تستند التقديراتفإن  ،٪ سنوياً ٢بنسبة 

-C( ٢٠٢٠بعد عام  ٪ سنوياً ٤.٨بنسبة زيادة في المتوسط سيحقق الطيران الناجمة عن  CO2غاز  الحقيقي النبعاثات

WP/13894، ب رفقالم:( 

  
  ٢٠٣٦  ٢٠٢٦  ٢٠٢٠  الطيران الدولي

 أطنان مترية ١١٠٧  طنا مترياً  ٧٨١  طنا مترياً  ٦٤٢ CO2  ثاني أكسيد الكربونغاز انبعاثات 
  طنا مترياً  ٤٦٤  طنا مترياً  ١٣٩  ٠  ٢٠٢٠فوق خط األساس لعام 

  
بعد عام  "نمو محايدة الكربون" المتمثل فيعالمي الطموح الهدف الملء الفجوة بين التمكن من  متوقعمن ال ٢-٢

باتخاذ ات غاز ثاني أكسيد الكربون نبعاثال حقيقي إحداث تخفيضاع الطيران المدني الدولي على درة الحقيقية لقطالقو  ،٢٠٢٠
بغض ، و نبعاثاتهذه االحد من على القدرة القطاع  محدوديةاتفق الخبراء على فقد  ،ومع ذلك. تدابير قائمة على آليات السوق

 إعفاءات من" (التساهالت في االنبعاثات٪ من "٩٥التدابير القائمة على آليات السوق، فإن  اتخاذالنظر عن سيناريو 
يستتبع ذلك حتمًا وسوف  .المدني الدوليقطاع الطيران مفتوحة خارج الأسواق الكربون  من) سيتم شراؤها EA -االنبعاثات 

األطنان  مقارنة مع مستوىبال٪ ٢.٥٢٪ إلى ٠.٣٥تراوح بين بنسبة ت"... انخفاض في الطلب وتكلفة النقل الجوي في زيادة 
  .)HGCC/1-WP/8 ،٤-٢و ٣-٢" (الفقرات تدابير عالمية قائمة على آليات السوق اتخاذفي حالة عدم الكيلومترية اإليرادية 

 ،٣-١مستوى التالي (الفقرة وفقًا للاالنبعاثات" سيكون التساهالت في واحد من "الن طلاألسعار المتوقعة ل ٣-٢
HGCC/1-WP/8:(  

 ٢٠٣٥عام  ٢٠٣٠عام  ٢٠٢٠عام   أسواق الكربون

دوالرًا أمريكياً  ٤٥دوالرًا أمريكياً  ٤٠دوالرًا أمريكياً  ٣٠ سعر الطن الواحد من االنبعاثات
  
األعوام الخمسة عشر سينفق خالل قطاع الطيران المدني الدولي  أنمن البيانات الواردة أعاله يتضح  ٤-٢

وهكذا، فإن قطاع الطيران . "االنبعاثاتفي  تساهالتال" من أجل شراء مريكىأدوالر مليار  ١٥١.٣ما قيمته فقط  األولى
لى فإذا ما أضيف إ .قطاعات صناعية أخرى في" نجاحاً في مشاريع "أكثر  ،على األقلمليار دوالر أمريكي  ١٤٣.٧"سيستثمر" 
 "صندوق المناخ األخضر" في الطيرانمن قطاع المفترضة السنوية مساهمة التمثل التي  ،مليارات دوالر ٣ مبلغ هذه النفقات
 ١٩٩.٣ستبلغ  مدني الدوليلا ة لقطاع الطيرانيالخسائر التراكمفإن ، المعنية بتغير المناخ تفاقية اإلطارية لألمم المتحدةالتابع لال

  .(انظر الرسم البياني أدناه) ٢٠٢٠بعد عام  مليار دوالر أمريكي خالل األعوام الخمسة عشر األولى
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مقارنة مع االستثمارات في بال" مردوديةاالنبعاثات" أكثر "التساهالت في "ء عدد من الخبراء أن شراأعلن  ٥-٢
من شراء طائرات أو  شراء "أرصدة الكربون"، بدالً حاليًا رخص من األعلى سبيل المثال، فصناعة محددة.  برامج تحديث

الكربون" والزيادة الفعلية المتمثل في "نمو محايدة دف الهفجوة بين ال في حجمسنوية الزيادة بيد أنه نتيجة للمحركات جديدة. 
العدد الهائل من لن يكون ، أو آجالً  عاجالً فأسواق الكربون،  سعار فياألوكذلك زيادة حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 

التحديث لديه، ولن يتمكن بالتالي من  على تمويل برامج اً في المقام األول) قادر النامية  الدولفي وال سيما مشغلي النقل الجوي (
  .جويةسالمة الالقيام باالستثمارات الالزمة في برامج ال
التدابير القائمة على نخلص إلى أن فمن الممكن أن  ،الطيران التجاريمجال  فيالنخفاض الربحية  ونظراً  ٦-٢

 برامج تجديد أسطول الطائراتل الزمةاالستثمارات ال بذلر سلبي على قدرة هذا القطاع على يأثتكون لها سيآليات السوق 
يؤدي إلى زيادة س القائمة على آليات السوقالتدابير  اتخاذوهكذا، فإن  .تقنيات وٕاجراءات جديدةوكذلك في إدخال  ،هوتحديث

تأثير سلبي على المستوى ذا سيكون األمر الذي في قطاع الطيران المدني الدولي، ات غاز ثاني أكسيد الكربون حجم انبعاث
 .في التطور التقني)نتيجة للتأخر ( العام للسالمة الجوية وعلى التنمية المستدامة للنقل الجوي

 

 اآلثار الكارثية لتغير المناخلوقاية من كجزء من برنامج عالمي للاليكاو العالمية األهداف الطموحة  -٣

 بينراء في اآلبشأن تحقيق تقارب  كبيراً  تقدماً عوام االثنى عشر الماضية على مدى األأحرزت االيكاو  ١-٣
باستثناء غاز ثاني أكسيد الكربون،  انبعاثات تخفيضالدول األعضاء فيما يتعلق بجميع عناصر "سلة التدابير" التي تساعد على 

ين ب مبرر غير اً سياسي اً توتر  بدورهاألمر قد أحدث  وهذا .(MBMS) التدابير القائمة على آليات السوق اتخاذاألحكام المتعلقة ب
حلول مقبولة ى للتوصل إلمن الوقت والموارد  كبيراً  قدراً االيكاو أنفقت قد و العديد من الدول األعضاء واتحاداتها اإلقليمية. 
الجهود المبذولة، على الرغم من كل و قطاع الطيران المدني الدولي. من أجل للطرفين بشأن التدابير القائمة على آليات السوق 

خطر بتعلق يأن حل هذه القضية ويرجع ذلك بدرجة كبيرة جدًا إلى  التدابير القائمة على آليات السوق دون حل. تزال قضيةفال 
  الطيران الدولي على مدى العقود الماضية. أوساطت في أالتوازن الهش من المصالح االقتصادية والسياسية التي نشانتهاك 
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نتيجة الختالل  يقائمة على السوق هالتدابير الضرورة اتخاذ إلى التفكير بأن  المذكورة أعالهتؤدي الدفوع  ٥-٣
  .غاز ثاني أكسيد الكربونحد من انبعاثات الطيران على ال والقدرة الحقيقية لقطاعلاليكاو التوازن بين األهداف الطموحة 

الوقاية الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم هو إذا كان الهدف الرئيسي من  ٦-٣
 .بدقة هذه المهمةبي قطاع صناعي يجب أن تفي ألن الواضح أن األهداف الطموحة فم ،من العواقب الكارثية لتغير المناخ

غاز ثاني أكسيد ض حقيقي النبعاثات يخفعلى إحداث تتحفز أن اليكاو ل الطموحة العالمية هدافألينبغي لف ،وبالتالي
  إلظهار إنجازات وهمية. ةنعطصموالحيلولة دون الحاجة إلى استخدام أدوات  ،في قطاع الطيران المدني الدوليالكربون 

مراجعة األهداف االيكاو إلى مجلس  ةدعو أن يتم من المناسب أنه يبدو  ،ما سبقل أخذ بعين االعتبارمع  ٧-٣
غاز ثاني أكسيد  انبعاثات فيفعلي  تخفيضإحداث  –أن تسهم في تحقيق األهداف الرئيسية  هابحيث يمكن العالميةالطموحة 
بين أمم فيما التفاهم و الصداقة  "... خلق عن فضالً  ،تحسين السالمة الجويةو  ،المدني الدوليفي قطاع الطيران الكربون 

 .)(Doc 7300) الوثيقة - اتفاقية الطيران المدني الدولي(ديباجة  ."يهاالحفاظ علو  وشعوب العالم

 
 

 لبلدان الناميةبالنسبة لالركود أحد عوامل باعتباره  "الحد األدنى"مبدأ  -٤

يبدو للوهلة فإنه ، "الحد األدنى"مبدأ  تطبيقبة قلعتشوهات السوق المتالمتعلقة بعتبارات اال جانباً حينا إذا ن ١-٤
 البلدان النامية. فيلشركات الطيران بالنسبة مواتية تنافسية  اً لق ظروفقد يخاألولى، أن تطبيقه 

ن شركات الطيران في الدول من الواضح أو سنة.  ٤٠و ٢٠ بينلطائرات الحديثة ل"دورة الحياة"  تراوحت ٢-٤
إلى التعجيل (كجزء من التزاماتها بشأن الحد من االنبعاثات)  ةاهدسعى جت، سالمتقدمة، التي تمتلك موارد مالية أكبر نسبياً 

 .عليها جديدةالجراءات قنيات واإلتال، وٕادخال لديها ل الطائراتيطاتجديد أسب

شركات الطيران في البلدان النامية للبيع إلى القديمة فسوف ُتعرض أساطيل الطائرات ، ذاتهوفي الوقت  ٣-٤
- اتساع الفجوة بين مستويات التنمية العلمية استمراريحفز س "الحد األدنى"استنتاج أن مبدأ من السهل و . بأسعار أقل نسبياً 
محفزة العتماد حلول مبتكرة البيئة غياب الإذا أضفنا إلى ذلك فمختلفة. القتصادية االمكانات اإللبلدان ذات التقنية فيما بين ا
لعب دور عامل يس "الحد األدنى"مبدأ من الواضح أن فسيكون لقطاع الطيران على مستوى الحكومات، ساسية لتطوير البنية األ

 .كبير من البلدان النامية في عددالركود 

للحد من العالمية النتيجة تأثير سلبي على  ذافي البلدان النامية سيكون قني تباطؤ وتيرة التطور التكما أن  ٤-٤
 على المدى الطويل.الدفيئة غازات انبعاثات 

والقدرات الظروف  لمراعاة أساسياً  عنصراً تمثل نبعاثات اال الدول لخفض التطوعية لدى عمل خطط ال -٥
 بلدان الناميةالكل دولة من بالخاصة 

لظروف ا" مراعاةمبدأ بببطء عنه  يتم االستعاضةي ذمبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة"، اليمثل  ١-٥
لمناقشات المتعلقة بالنسبة لفيها  جدالال  التي قطة البداية، نلعدد كبير من البلدان الناميةبكل دولة" بالنسبة  الخاصةوالقدرات 

مثل العواقب  لتحديات العالمية،التصدي لالبلدان حقيقة أن من  ينكر أيبينما ال  التدابير القائمة على آليات السوق، اتخاذب
  .لتغير المناخ، يتطلب بذل جهود مشتركة ومنسقة من جميع البلدانمكنة الكارثية الم

م بالقدر اسهاإل الهال تتيح بعض الدول لدى اإلمكانات االقتصادية والعلمية والتقنية فإن وفي الوقت نفسه،  ٢-٥
مساعدة تقنية من الدول حصولها على الكافي في الجهود التعاونية الرامية إلى مكافحة آثار ظاهرة االحتباس الحراري دون 

  .األخرى والمنظمات الدولية
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تكون أن الدفيئة من انبعاثات غازات  حدالرامية إلى الالدول  لدىخطط العمل لينبغي فيه أنه  ال شكمما  ٣-٥
 ن انبعاثالرامية إلى الحد مانعكاس لإلرادة السياسية والنوايا الحسنة كهذه الخطط  إلىينبغي النظر بيد أنه . طوعيةخططًا ت

مجموعة من القضايا بوضوح الدول تحدد لدى خطط العمل ف. هذه الخططالحكومات التي تقدم غاز ثاني أكسيد الكربون لدى 
بالقرارات المتخذة في البلدان  ةتعلقالمغياب المعلومات تجدر اإلشارة إلى أن و من المجتمع الدولي.  اً مناسب اً التي تتطلب دعم

في بعض الحاالت  هار يهذه المساعدة التقنية، التي يمكن تفس تعيق كل إمكانات توفير مثلاالنبعاثات بشأن برامج الحد من 
  انتهاك للحقوق السيادية للبلدان.ك
فيما يتعلق الدول  لدى ةص إلى أن خطط العمل التطوعينخلُ أعاله، فمن المناسب أن مع ذكر مع مراعاة  ٤-٥
شأن البلدان النامية في بالخاصة والقدرات لمراعاة الظروف  اً أساسي اً عنصر غاز ثاني أكسيد الكربون تمثل  الحد من انبعاثب

  قطاع الطيران المدني الدولي. غازات الدفيئة فيانبعاثات المتعلقة بقضايا الالتعامل مع 

التمويل  ومصادر ًا،عالميغاز ثاني أكسيد الكربون تدابير للحد من انبعاثات ك"الحوافز االقتصادية"  -٦
 ة للبلدان الناميةتقنيلمساعدة الااليكاو لبرامج الممكنة من أجل 

ت ذا إلى أن تلك التدابير التدابير القائمة على آليات السوق اتخاذبكان يشار دائمًا خالل المناقشات المعنية  ١-٦
 ،كما ذكر في وقت سابقف ،ومع ذلك .غاز ثاني أكسيد الكربونالحد من انبعاثات بغية عملية صنع القرار،  ي علىز يتحفتأثير 

  .حقيقي في انبعاثات غازات الدفيئةالتخفيض التأثير سلبي على تلك التدابير سيكون ذا  اتخاذمعني بفإن أي سيناريو 
الذي يمثل  افع واضح للحد من استهالك الوقودلديها دفي حين أن الغالبية العظمى من شركات الطيران  ٢-٦
في الغالبية العظمى من تعتمد قضايا التجارة الدولية و ساسية البنية األالمتعلقة بحلول فإن ال٪ من تكاليف التشغيل، ٤٠- ٣٠

  .سجالت هذه الشركاتحكومات دول تتخذها التي على القرارات السياسية  كلياً  الحاالت اعتماداً 
التدابير التي يمكن الحافز االقتصادي ضمن ن دور اإلقالع عسيكون من غير المناسب  ،وفي هذا الصدد ٣-٦

سواء على مستوى  ،غاز ثاني أكسيد الكربون تخفيضات حقيقية في انبعاثاتإحداث اعتماد القرارات التي ترمي إلى سهِّل أن ت
الوقاية من  -هذا التعزيز يلبي الهدف الرئيسي ومثل  .دول سجالت هذه الشركاتعلى مستوى حكومات و ي شركات النقل الجو 

 .دعم التنمية المستدامة للنقل الجوييو  ،تحسين السالمة الجويةالمعنية بهداف األيلبي  كما ،العواقب الكارثية لتغير المناخ
التدابير القائمة على آليات السوق بما يمكن  مفهوم ستعاضة عناالنظر في إمكان ال صوبفإنه من المست ،وبعبارة أخرى

في مجال تخفيض استهالك الوقود العمل على تحفيز لشكل أساسًا ين أي يمكن ذال ،تدابير " الحوافز االقتصادية "تسميته ب
  .نقل الجويال
الظروف والقدرات الخاصة بكل أ مسألة المساعدة التقنية للدول النامية وفقا لمبدإلى  السابق الجزءفي تطرقنا  ٤-٦

فمن  .حتى اآلنال تزال دون إجابة مثل هذه المساعدة تقديم من أجل ومع ذلك، فإن مسألة مصادر التمويل الممكنة  .دولة
في سياق طوعية للدول (تالمساهمات الكما أن  ،ًا لذلككون مصدر تاليكاو ال يمكن أن البرنامج االعتيادي ل الواضح أن ميزانية

لمساعدة التقنية البيئية تقديم اااليكاو لبرامج أجل طويل األجل من نظام لتخطيط الزمة االقتصادية العالمية) ال تسمح بإجراء األ
  لدول النامية.إلى ا
 تؤتيلكي  اً أساسي اً أمر تشكل مصادر مستدامة لتمويل برامج المساعدة التقنية توفير وبالتالي، فإن مسألة  ٥-٦
 ،في هذا الصددو  .العواقب الكارثية لتغير المناخ الوقاية منمن أجل ثمارها من جميع الدول المبذولة منسقة المشتركة و اللجهود ا

يمكن جمعها من قبل جميع البلدان  ،نظر في فرض ضريبة وقود عالميةااليكاو القترح على مجلس فإنه من المناسب أن يُ 
وافق عليها الجمعية العمومية تبهدف تنفيذ البرامج البيئية التي دارته، ويتولى مجلس االيكاو إ ،الدولي يصندوق البيئاللصالح 
  .لاليكاو
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 اً قانوني اً تطلب تقييممن شأنه أن يفي أن إدخال مثل هذا النظام من الحوافز االقتصادية ال يوجد أدنى شك  ٦-٦
إذا تم فرض ضريبة  ،على سبيل المثال وجدير بالذكر بأنه، .ة مع الدول األعضاء في االيكاوستفيضٕاجراء مشاورات مو  ،شامالً 

مليون دوالر  ٢٠٠ما يقرب من سيتلقى الصندوق البيئي الدولي ، فإن طن من وقود الطائرات لكلفي المائة بمعدل واحد 
لتوازن القائم من ل انتهاكاً مثل هذا النهج لن يشكل و  .السنوية لاليكاو ةالميزاني ضعفوهو ما يعادل  ،٢٠٢٠فى عام  يمريكأ

على سواء يتطلب مزيدًا من البنية الفوقية البيروقراطية المكلفة، لن كما أنه  ،الطيران الدولي أوساطالمصالح االقتصادية في 
الظروف والقدرات الخاصة مبدأ لمراعاة  )(وليس نظرياً  فضًال عن أنه يتيح المجال واقعياً  ،االيكاوعلى مستوى و مستوى الدول 

  .بالنسبة للبلدان النامية ةبكل دول

 المعنية بتغير المناخ تفاقية اإلطارية لألمم المتحدةالتابع لال  "صندوق المناخ األخضر" -٧

فقد ، المعنية بتغير المناخ لألمم المتحدةاالتفاقية اإلطارية االيكاو و أثناء مناقشة المبادرات المتخذة في إطار  ١-٧
تمويل األنشطة المتعلقة من أجل إزاء نوايا استخدام الطيران المدني الدولي كمصدر للدخل  عن قلقه مراراً أعرب مجلس االيكاو 

من مليارات  ٣سداد على قطاع الطيران المدني الدولي  سيكون لزاماً ف ،متوقع وكما هو  .ةكميات غير متكافئببتغير المناخ 
ي ذال ،تغير المناخاإلطارية لألمم المتحدة المعنية بتفاقية الالتابع لإلى "صندوق المناخ األخضر"  سنوياً  ات األمريكيةدوالر ال

المعنية بتغير ألمم المتحدة اإلطارية لتفاقية االلمؤتمر األطراف في السادس عشر بقرار من االجتماع  ٢٠١٠في عام أنشئ 
  .المناخ

من أجل للجنة التحضيرية ا وممثللم يعط  ،٢٠١٢في عام االيكاو قد في عُ المؤتمر الهاتفي الذي خالل  ٢-٧
فيما يتعلق  االيكاواألسئلة التي طرحها أعضاء مجلس  نالتفاقية اإلطارية إجابات واضحة عالتابع ل"صندوق المناخ األخضر" 

  .قطاع الطيران المدني الدوليالتي ترد من  تمويلها من األموالالمزمع  برامجبال
لمعلومات لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  وفقاً  ،ينبغي اإلشارة إلى أنهف، ذاتهوفي الوقت  ٣-٧

(UNECE)، ي للطبيعةصندوق العالمالو (WWF)،  نحو ثالثة  سنوياً  حرائق الغابات تدمر ، فإنالعالم حولوغيرها من المنظمات
ماليين حرارية بفضًال عن إطالق طاقة  ،تتراجعفإن وظيفة تجدد الغابات  ،ونتيجة لذلك .من الغابات اتهكتار من الماليين 

له تأثير كبير ذلك كل و إلى الغالف الجوي. غاز ثاني أكسيد الكربون  مليون طن من ٧٠٠، إلى جانب انبعاث نحو كيلوواتال
في مناطق مختلفة من  تهموصحالسكان على حياة  حقيقياً  خلق خطراً يفإنه  ،وباإلضافة إلى ذلك .على عمليات تغير المناخ

  .العالم
مشاركة الطيران عن دراسة (كبديل معقول إجراء إلى االيكاو مجلس  ىدعقترح أن يُ يُ  ،وفي هذا الصدد ٤-٧

مكان إنشاء إل) المعنية بتغير المناخ لألمم المتحدةالتفاقية اإلطارية التابع ل "صندوق المناخ األخضر"المدني الدولي في تمويل 
قوات على غرار مكافحة حرائق الغابات (تكون معنية أساسًا ب، تحت رعاية األمم المتحدة ،مكافحة الحرائقمتنقلة ل جوية قوات

طيران المدني الدولي في مجال الوقاية من من الال ينكر كبيرًا  حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة)، والتي يمكن اعتبارها إسهاماً 
  .العواقب الكارثية لتغير المناخ

 اإلجراءات المطلوبة من الجمعية العمومية -٨

 :أنية العمومية مدعوَّة إلى إن الجمع ١-٨

فيما  أن تسهم هابحيث يمكن ،العالميةالطموحة ألهداف لمراجعة أن يجري  االيكاومن مجلس  تطلب  )أ 
 ،في قطاع الطيران المدني الدوليغاز ثاني أكسيد الكربون  انبعاثات فيالفعلي  تخفيضال تحقيق :يلي
فضًال عن  ،الدولي لطيران المدنيلتحقيق التنمية المستدامة ، و السالمة الجوية وتعزيز ،هدف الرئيسيك

  "؛يهاالحفاظ علو بين أمم وشعوب العالم فيما التفاهم و الصداقة  خلق.. .تعزيز التعاون من أجل "
التدابير القائمة على آليات مفهوم  االستعاضة عنمكان إلدراسة أن يجري  االيكاومن مجلس  تطلب  )ب 
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غاز ثاني  انبعاثاتفي ض حقيقي يخفتحوافز االقتصادية" من أجل تحقيق ال"تدابير مفهوم ب السوق
تحسين المتمثلة في عن تحقيق األهداف  فضالً  ،في قطاع الطيران المدني الدوليأكسيد الكربون 

  لنقل الجوي؛قطاع اتعزيز التنمية المستدامة لو  ،جويةسالمة الال
من أجل التخطيط لمناخ ل االيكاو ء صندوقإنشا مكانإلدراسة أن يجري  االيكاومن مجلس  تطلب  )ج 

الدول النامية إلى مساعدة تقديم الالتي تستهدف اليكاو لتمويل البرامج البيئية لنظام طويل األجل ل
الظروف والقدرات الخاصة مبدأ مراعاة مع  ، وذلكعملية التحول إلى اقتصادات السوقالدول التي تنفذ و 

ضرورة وجود جهد عالمي منسق من جميع الدول في الوقت ذاته لمع األخذ في االعتبار  ،بكل دولة
  لعواقب الكارثية لتغير المناخ؛للتصدي ل

تحت  "،مكافحة الحرائقمتنقلة ل جوية قوات"إنشاء  مكانإلدراسة أن يجري  االيكاومن مجلس  تطلب  )د 
"صندوق المناخ  مويلت مشاركة قطاع الطيران المدني الدولي في عن بديالً ، لتكون رعاية األمم المتحدة

  ؛لألمم المتحدة المعنية بتغير المناخ التفاقية اإلطاريةالتابع ل األخضر"
حد من المعنية بال خطط عملها الوطنيةإلى االيكاو  طواعية أن تقدمالدول األعضاء على  تشجع  )ه 

الخاصة والقدرات الظروف لمراعاة هذه الخطط كعنصر أساسي إلى والنظر الدفيئة، انبعاثات غازات 
الوقاية من العواقب الكارثية المحتملة لتغير بحل القضايا المتعلقة  ، معمن البلدان الناميةبكل دولة 

  المناخ؛
اتساع  استمراركعامل يساهم في  "الحد األدنى"التخلي عن مبدأ  في االيكاو علىالدول األعضاء  حثت  )و 

  .اإلمكانات االقتصادية المختلفةللدول ذات قنية الفجوة بين مستويات التنمية العلمية والت

- - - - - - - -  
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  مرفقال
  

  مرفقال
خالل التدابير العالمية القائمة على آليات السوق  اتخاذ ةفي حالالدولي ن المدني الخسائر التراكمية لقطاع الطيرا

  ٢٠٣٦-٢٠٢٠الفترة 
  

  )C-WP/13864 الوثيقة على البيانات الواردة في (بناءً 

 العام

انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد 

الكربون فوق خط 
األساس لعام 

 (بالطن) ٢٠٢٠

سعر 
  الكربون

دوالر (
أمريكي 
 )للطن

التكلفة السنوية لإلعفاءات 
  االنبعاثاتمن 

 (بالدوالر األمريكي)

صندوق المناخ األخضر 
  التابع لالتفاقية اإلطارية

 (بالدوالر األمريكي)

اإلعفاءات والصندوق 
  األخضر

 (بالدوالر األمريكي)
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 ١٩٩ ٢٥٠ ٦٦٦ ٧٧٣.٧٠ ٤٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ ١٥١ ٢٥٠ ٦٦٦ ٧٧٣.٧٠ :٢٠٣٦-٢٠٢٠الخسائر التراكمية للفترة 

  

  – انتهى  -


