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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

  اللجنة التنفیذیة تقریر
  عن

  من جدول األعمال ١٧البند 

  (الجزء المتعلق بتغیر المناخ)

  )التنفیذیة(مّقدم من رئیس اللجنة 

مـن جـدول األعمـال. وُیوصـى بـأن تعتمـد الجلسـة  ١٧أّقرت اللجنة التنفیذیـة التقریـر المرفـق عـن البنـد 
  .١٧/٢لقرار العامة ا

  
  
  

  مالحظة: بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقریر.
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  من جدول األعمال: حمایة البیئة  ١٧البند 
. . .  
  تغیر المناخ  ٣-١٧

  أنواع الوقود البدیل المستدام ألغراض الطیران
التي اضطلعت بها اإلیكاو لتعزیز وتسهیل استحداث واستخدام عن األنشطة  WP/28قدم المجلس ورقة العمل   ١-٣-١٧

المعلومات عن أفضل الممارسات فیما بین الدول وغیرها من  تبادلأنواع وقود بدیلة ومستدامة ألغراض الطیران بما فیها 
، ٢٠١١رین األول/أكتوبر الجهات المعنیة، أي من خالل حلقة عمل اإلیكاو بشأن أنواع الوقود البدیل المستدام المعقودة في تش

إلطار اإلیكاو العالمي ألنواع الوقود البدیل ألغراض الطیران، وتشجیع المبادرات العالمیة بما في  اإللكترونيوتحدیث الموقع 
  ، بإطالق مبادرة اإلیكاو "مسار الطیران إلى مستقبل مستدام". ٢٠١٢ وفي حزیران/یونی ٢٠ذلك القیام، بمناسبة مؤتمر قمة ریو+

، إنشاء فریق الخبراء المعني بأنواع الوقود البدیل المستدام لوضع توصیات ٢٠١٢وتم، في حزیران/یونیه   ٢-٣-١٧
البیئة في مجال حمایة ، واجهت أعمال لجنة WP/26بشأن هذا الموضوع. وعالوة على ذلك، وكما هو وراد في ورقة العمل 

وبة في التحدید الكمي لمستویات اإلنتاج المقبلة ألنواع الوقود البدیل الطیران بشأن تقییم اتجاهات ثاني أكسید الكربون صع
ألغراض الطیران، وفي توضیح التغیرات في صافي انبعاثات ثاني أكسید الكربون على أساس دورة الحیاة. وأتاحت هذه 

تصادیة األولیة لالستخدام األنشطة الفرصة لتحدید التحدیات والخطوات المقبلة، بما في ذلك ضرورة التصدي للعوائق االق
التجاري ألنواع الوقود البدیل ألغراض الطیران، وكفالة استدامة أنواع الوقود هذه، وكذلك الحاجة إلى تحسین طریقة إدراج 

  دورة الحیاة في تقییم اإلیكاو لالتجاهات المتعلقة بالبیئة.  على مدى اإلنتاج المقبل والتغیرات في انبعاثات
، قدمت إندونیسیا معلومات عن "مبادراتها الخضراء في مجال الطیران من أجل WP/164العمل  وفي ورقة  ٣-٣-١٧

التنمیة المستدامة" بشأن أنواع الوقود البدیل لعملیات الطائرات، كجزء من خطة عمل الدولة بشأن تغیر المناخ. ودعیت الجمعیة 
  صى بها للتنفیذ فیما یتعلق بالتخفیف من انبعاثات غازات الدفیئة. العمومیة إلى مراعاة هذه المبادرة في وضع سیاسة وتدابیر مو 

، قدم االتحاد الروسي آراءه بشأن التحدیات للتنمیة واسعة النطاق ونشر أنواع الوقود WP/250وفي ورقة العمل   ٤-٣-١٧
عامل اإلنتاج" اإلیكولوجي، وانخفاض "ألغراض الطیران؛ وال سیما ضعف قدرة اإلنتاج، وارتفاع األسعار، البدیل المستدام 

  ومسائل األمن الغذائي، وما إلى ذلك.
قدمت الوالیات المتحدة تقریرا عن جهودها لتعزیز أعمال البحث والتطویر والبرهان ، WP/108وفي ورقة العمل   ٥-٣-١٧

عملیة الترخیص للوقود وتحلیالت  العملي واالستخدام المتعلقة بأنواع الوقود البدیل المستدام للطائرات النفاثة، بما في ذلك دعم
الجوانب المتعلقة بالبیئة والتكلفة، وتنمیة القدرة على اإلنتاج، وسلمت بالتحدیات التي یتعین التغلب علیها من أجل استخدام 

یة المتعلقة أنواع الوقود هذه. وأكدت الورقة من جدید على أهمیة أنواع الوقود البدیل للطائرات النفاثة في تحقیق األهداف الدول
بالبیئة في مجال الطیران، وعلى أن تؤخذ التحدیات في االعتبار في وضع التوقعات إلسهامها الممكن في المستقبل القریب. 
وُدعیت الجمعیة العمومیة إلى التأكید مجددا على دور اإلیكاو في دعم جهود الدول األعضاء، وتیسیر تبادل المعلومات، 

ما بین الدول بشأن عملیات البحث والتطویر والبرهان العملي واالستخدام فیما یتعلق بأنواع الوقود وتشاطر أفضل الممارسات فی
  البدیل المستدام للطائرات النفاثة.

، قدمت لیتوانیا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیه، والدول األعضاء WP/83وفي ورقة العمل   ٦-٣-١٧
یران المدني، تقریرا عن المبادرات الجاریة في أوروبا بشأن أنواع الوقود البدیل المستدام األخرى في اللجنة األوروبیة للط

ألغراض الطیران، وأیدت اضطالع اإلیكاو بدور مستمر، یتمثل على وجه التخصیص في جمع المعلومات وتشجیع تطبیق 
ستدامة أنواع الوقود البدیل، وتوضیح المزایا من معاییر لالستدامة السلیمة، وتیسیر االتساق في السیاسات بشأن آلیات ضمان ا

  دورة الحیاة، والمشاركة في المنتدیات الدولیة المعنیة بأنواع الوقود البدیل. على مدىحیث انبعاثات غازات الدفیئة 
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ألعضاء وأبرزت اللجنة التقدم المحرز منذ الدورة األخیرة للجمعیة العمومیة، وأیدت اضطالع اإلیكاو والدول ا  ٧-٣-١٧

فیها بالمزید من األعمال للتصدي للتحدیات الكامنة في استحداث واستخدام أنواع وقود بدیل مستدام في أغراض الطیران، بما 
في ذلك األعمال المتعلقة بمعاییر االستدامة والتوقعات المتصلة باإلنتاج المقبل والمزایا البیئیة ألنواع الوقود هذه طوال دورة 

  الحیاة. 
  ل الدولخطط عم

بشأن التطورات الحاصلة في اإلیكاو منذ الدورة األخیرة للجمعیة العمومیة  WP/30قدم المجلس ورقة العمل   ٨-٣-١٧
والمتصلة بخطط عمل الدول ألنشطة تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون. ولمساعدة الدول في القیام طواعیة بإعداد وتقدیم 

، وضعت اإلیكاو ١٩-٣٧، على النحو الذي حدده قرار الجمعیة العمومیة ٢٠١٢یه خطط عمل لإلیكاو بحلول حزیران/یون
إطارا زمنیا مدته عامان، ووثیقة توجیهیة، ونموذج لخطة عمل، ووصلة إنترنت تفاعلیة، ونظمت أیضا ثماني حلقات تدریبیة 

ن الحركة الجویة الدولیة في في المائة م ٨٠دولة عضوا تمثل حوالي  ٦٣، أعدت ٢٠١٣عملیة. وفي أواسط آب/أغسطس 
إلى جعل  ٢٠١٣العالم خطة عمل وقدمتها إلى اإلیكاو. وكان من المتوقع أن یؤدي تقدیم خطط عمل إضافیة بحلول نهایة عام 

  في المائة. ٩٠التغطیة اإلجمالیة للحركة الجویة الدولیة في العالم تزید على نسبة 
ب استعراض المعلومات الواردة في خطط العمل المقدمة إلى اإلیكاو، وتم، استنادا إلى هذه المبادرات وعق  ٩-٣-١٧

تحدید مجاالت للتحسین وخطوات مقبلة لتعزیز نوعیة خطط العمل، والمساعدة على تحقیق االتساق في البیانات الواردة فیها، 
  وزیادة عدد خطط العمل التي یجري إعدادها واستكمالها. 

سلمت البرازیل بأهمیة القیام طوعا بتقدیم خطط عمل كوثائق قّیمة لإلبالغ عن  ،WP/305وفي ورقة العمل   ١٠-٣-١٧
الجهود الجاریة والخطط المقبلة لفرادى الدول األعضاء فیما یتصل بمواجهة اآلثار البیئیة للطیران الدولي. وأیدت البرازیل 

بإتاحة إمكانیة الوصول أمام الجمهور إلى مبادرات المنظمة، وأبرزت الطبیعة الطوعیة لخطط عمل مختلف الدول، وأوصت 
  الخطط المقدمة، من أجل تعزیز شفافیة المبادرات وفعالیتها. 

، قدمت إندونیسیا معلومات عن "مبادراتها الخضراء في مجال الطیران من أجل WP/165وفي ورقة العمل   ١١-٣-١٧
من خطة عمل الدولة بشأن تغیر المناخ. وُدعیت الجمعیة  التنمیة المستدامة" بشأن الطاقة المتجددة لعملیات المطارات كجزء

العمومیة إلى مراعاة المبادرة فیما یتعلق بصیاغة السیاسات والتدابیر الموصى بها للتنفیذ فیما یتعلق بتخفیف انبعاثات غازات 
  .الدفیئة

 لتطوعي لخطط عمل الدول،، أبرز االتحاد الروسي الحاجة للحفاظ على الطابع اWP/250وفي ورقة العمل   ١٢-٣-١٧
  عن الجهود المبذولة وعن خطط الدول األعضاء في المستقبل. وعلى قیمة هذه الخطط كأداة لإلبالغ

مبادرات المنظمة، وأشادت بخطط عمل الدول  بشدة، أیدت الوالیات المتحدة WP/234وفي ورقة العمل   ١٣-٣-١٧
ة والخطط المقبلة لفرادى الدول األعضاء لمعالجة آثار الطیران على بوصفها أداة فعالة لتسلیط الضوء على الجهود الجاری

المناخ، وإلحراز تقدم صوب تحقیق أهداف اإلیكاو. وأوصت الورقة بتعزیز خطط العمل، بما في ذلك تقدیم وتحدیث الخطط كل 
  ن من الفعالیة. ، وٕاتاحة خطط العمل للجمهور لتحقیق أكبر قدر ممك٢٠١٢ثالث سنوات، بدءا من حزیران/یونیه 

أكدت لیتوانیا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیه، والدول األعضاء  ،WP/83وفي ورقة العمل   ١٤-٣-١٧
األخرى في اللجنة األوروبیة للطیران المدني، على ضرورة إدخال تحسینات على الطریقة التي تبلغ بها الدول عن استهالك 

لكربون، من أجل وضع التقدم على مسار أفضل صوب تحقیق األهداف العالمیة. وشجعت الورقة الوقود وانبعاثات ثاني أكسید ا
أیضا على إقامة شراكات بین الدول لوضع خطط للعمل، بما في ذلك من خالل تعبئة الدعم المالي والفني للدول الراغبة في 

  وضع خطط العمل. 
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في لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني بأهمیة خطط دولة عضوا  ١٨، سلمت WP/317وفي ورقة العمل   ١٥-٣-١٧

العمل الطوعیة التي تضعها الدول لتحقیق األهداف البیئیة لإلیكاو، وتعزیز الطیران المستدام. ولهذا التزمت منطقة أمریكا 
ت خطة عمل الالتینیة أشد االلتزام بتشجیع وضع هذه الخطط، وأشیر إلى أن ست دول من أمریكا الوسطى وضعت وقدم

  ). WP/279مشتركة (
) ُقدمت WP 346و WP/328و WP/279و WP/268و WP/131وأفاد الرئیس بتسلم خمس ورقات عمل (  ١٦-٣-١٧

  ألغراض المعلومات.
وأشادت اللجنة بالنتیجة الناجحة للمبادرات، والتقدم الذي أحرزته المنظمة فیما یتعلق بإعداد وتقدیم خطط عمل   ١٧-٣-١٧

ت استمرار عمل المنظمة في تقدیم  المزید من المساعدة إلى الدول في إعداد واستكمال خطط العمل، وتنفیذ الدول، وأید
  التدابیر الواردة فیها.

وأبرزت اللجنة أهمیة تعزیز الطبیعة الطوعیة لخطط عمل الدول. وشجعت الدول األعضاء على أن تقدم   ١٨-٣-١٧
عملها، لتسهیل تجمیع اإلیكاو للبیانات عن االنبعاثات العالمیة، وٕاتاحة خطط  طواعیة بیانات أكثر اكتماال وقوة في خطط

عملها للجمهور. وشجعت اللجنة أیضا على إقامة شراكات بین اإلیكاو، والدول، والمنظمات األخرى، لدعم إعداد خطط العمل، 
  یة األخرى. وأكدت على ضرورة أن توفر األمانة العامة المزید من التوجیه والمساعدات الفن

  مساعدة الدول
عن التطورات الحاصلة في اإلیكاو منذ الدورة األخیرة للجمعیة العمومیة فیما  WP/31قدم المجلس ورقة العمل   ١٩-٣-١٧

یتصل بتقدیم المساعدة إلى الدول األعضاء في تسهیل االستفادة من نقل التكنولوجیا، وبناء القدرات، والموارد المالیة، وكذلك 
  اد خطط عمل الدول. في إعد

ویرجع المستوى العالي من االهتمام، وتعاون الدول األعضاء واألطراف المعنیة األخرى واشتراكها في أثناء   ٢٠-٣-١٧
المبادرة المتعلقة بخطط العمل، والتقدم الملموس الذي أمكن إحرازه في إطار زمني قصیر جدا، إلى حد كبیر إلى برنامج بناء 

ي تراوحت أعماله من تقدیم مواد التوجیه واألدوات العملیة مثل أداة اإلیكاو لتقدیر الوفورات في الوقود، إلى القدرات القوي الذ
شاركت فیها مراكز تنسیق وطنیة. وأدت مبادرات أخرى في عن بعد مؤتمر  ٢٠٠الحلقات التدریبیة العملیة، وما یزید على 

، فضال عن مختلف ٢٠١٣ان وتغیر المناخ المعقودة في أیار/مایو میدان االتصال، من بینها ندوة اإلیكاو عن الطیر 
  المنشورات، إلى تعزیز بناء قدرات الدول ونقل التكنولوجیا إلیها. 

الطیران وتغیر المناخ" المعقودة في تشرین  –وأتاحت حلقة اإلیكاو الدراسیة المعنونة "المساعدة في اإلجراءات   ٢١-٣-١٧
تقدیم المساعدة الالزمة لتنفیذ التدابیر المحددة في خطط عمل الدول. وتم التأكید على أن اإلیكاو فرصا ل ٢٠١٢األول/أكتوبر 

ما برحت تقیم شراكات مع منظمات دولیة أخرى بهدف بدء عملیات یمكن أن تیسر توفیر التمویل للدول األعضاء التي تحتاج 
  البیئة العالمیة واالتحاد األوروبي. إلى هذه المساعدة. ودخلت اإلیكاو أیضا في شراكات مع مرفق 

عرضت المملكة العربیة السعودیة وجهة نظرها بشأن المسائل المتعلقة بالطیران  ،WP/176وفي ورقة العمل   ٢٢-٣-١٧
الدولي وتغیر المناخ. ودعت الورقة، فیما یتعلق بتقدیم المساعدة إلى الدول، الجمعیة العمومیة إلى الحث على دراسة تحدید 

ع آلیات لتیسیر تقدیم المساعدة الفنیة والمالیة إلى البلدان النامیة، وكذلك تیسیر وصولها إلى الموارد المالیة القائمة ووض
والجدیدة، ونقل التكنولوجیا، وبناء القدرات، وٕاجراءات التكیف مع اآلثار البیئیة. ودعت أیضا الجمعیة العمومیة إلى الحث على 

ادر تمویل لتغطیة تكالیف إجراءات التكیف، ونقل التكنولوجیا بدون اللجوء إلى فرض رسوم أو دراسة أفكار مبتكرة عن مص
  ضرائب على استهالك وقود الطائرات. 
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  ) مقدمتین ألغراض تقدیم المعلومات.WP/270و  WP/166وأفاد الرئیس باستالم ورقتي عمل (  ٢٣-٣-١٧
او فیما یتصل بتقدیم المساعدة إلى الدول بشأن الطیران وتغیر وأشادت اللجنة بالتطورات الحاصلة في اإلیك  ٢٤-٣-١٧

البیئة العالمیة، واالتحاد األوروبي، لتیسیر تمویل خطط عمل  مرفقالمناخ، بما في ذلك الشراكات األخیرة التي تم إنشاؤها مع 
خطط العمل وتنفیذها، وفي استمرار  الدول. وأیدت اللجنة أیضا استمرار عمل المنظمة في تقدیم المساعدة إلى الدول في إعداد

  تسهیل حصول البلدان النامیة على الموارد المالیة المتوفرة حالیا والجدیدة، ونقل التكنولوجیا، وبناء القدرات.
  التعاون مع هیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى

ثت فیما یخص العمل الذي اضطلعت بـه االیكـاو التي تتناول التطورات التي حد  WP/32أحال المجلس الوثیقة  ٢٥-٣-١٧
فـــي مجـــال البیئـــة بالتعـــاون مـــع هیئـــات األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدولیـــة األخـــرى منـــذ الجمعیـــة العمومیـــة األخیـــرة.  وتضـــمنت 

؛ UNFCCCخ المعلومات التي وفرتها ورقة العمل التطورات الناشـئة عـن عملیـة اتفاقیـة األمـم المتحـدة اإلطاریـة بشـأن تغیـر المنـا
؛ وفریق ٢٠المعروف باسم مؤتمر قمة ریو+  UNCSD؛ ومؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة IMOوالمنظمة البحریة الدولیة 

  .UNWTO؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ ومنظمة السیاحة العالمیة  IPCCالخبراء الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ
عبئــــة اإلیــــرادات لتمویــــل المنــــاخ واســــتخدام الطیــــران الــــدولي كمصــــدر محتمــــل لتلــــك اإلیــــرادات وفیمــــا یتصــــل بت  ٢٦-٣-١٧

اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریـة بشـأن تغیـر المنـاخ، تـم اقتـراح نـص ضـمن  سیاقللقطاعات األخرى في إطار المناقشة الدائرة في 
الطیـران الـدولي كمصـدر لمثـل هـذه اإلیـرادات بصـورة  یعرب عن شـاغل مفـاده أنـه ینبغـي أن ال یسـتهدف WP/32محتوى الوثیقة 

وتغیـر المنـاخ، وفقـا لالقتـراح الـوارد فـي  الـدوليغیر متناسبة، باإلضـافة إلـى مشـروع قـرار للجمعیـة العمومیـة بخصـوص الطیـران 
  . WP/34الوثیقة 

  ة العمومیة أن تقوم بما یلي:، وأوصت الجمعیWP/32 ووافقت اللجنة على اإلجراء المقترح كما ورد في الوثیقة  ٢٧-٣-١٧
دعم استمرار التعاون بین االیكاو وهیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى وخاصة في مجال   ) أ

 الطیران الدولي وتغیر المناخ؛
دعوة الدول األعضاء إلى اإلعراب عن قلقها بصورة واضحة من خالل عملیة اتفاقیة االمم المتحدة   ) ب

اخ إزاء استخدام الطیران الدولي كمصدر محتمل لتعبئة إیرادات لتمویل المناخ اإلطاریة لتغیر المن
 الطیران الدولي بصورة غیر متناسبة كمصدر لإلیرادات؛ استهدافللقطاعات األخرى، لكفالة عدم 

مم المتحدة اإلطاریة لتغیر ألراف في عملیة اتفاقیة ادعوة الدول األعضاء إلى التواصل مع وفودها األط  ) ج
 ناخ والتنسیق معها فیما یتصل بالتطورات المتصلة بالطیران المدني وتغیر المناخ في إطار االیكاو.الم

االت األمـم ــــــــرزته االیكاو فـي تقـدیم الـدعم إلـى وكـــــــــالتي تتناول التقدم الذي أح  WP/33مجلس بالوثیقةدم الـوتق ٢٨-٣-١٧
وظــل برنــامج االیكــاو لحســاب انبعاثــات الكربــون یشــكل أداة  حــدة المحایــدة مناخیــا. المتحــدة األخــرى فــي إطــار مبــادرة األمــم المت

االنبعاثـات لمكـّون السـفر الجـوي لهیئـات األمـم المتحـدة، كمـا تـم تقـدیم تحـدیثات لحاسـب  قـوائم جـرداألمم المتحدة الرسمیة لتقـدیر 
جتماعــات المراعیــة للبیئــة الــذي یقــوم بتحدیــد المكــان االنبعاثــات ومســاعدة فنیــة بشــأنه. وقامــت االیكــاو كــذلك بتطــویر حاســب اال

األمثــل ألي اجتمــاع مــن حیــث انبعاثــات ثــاني أكســید الكربــون الناجمــة عــن  الســفر الجــوي للمشــاركین فــي االجتمــاع المــذكور. 
فـض خضـع خطـة لبعمـل كبیـر لو  األمانـةانبعاثات الكربون التابع لالیكاو سنویا؛ كما قامـت فرقـة عمـل  قوائم جردویجري تحدیث 

  االنبعاثات للمنظمة.
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وطلبــت اللجنــة مــن المجلــس مواصــلة التعــاون مــع مبــادرة األمــم المتحــدة المحایــدة مناخیــا والمحافظــة علــى دوره   ٢٩-٣-١٧

الرائد من خالل وضع منهجیات وتحدیث األدوات للقیاس الكمي النبعاثات غازات الدفیئة. وطلبت كذلك من المجلس أن یمضي 
  ع وتنفیذ استراتیجیة  خفض انبعاثات غازات الدفیئة وتعزیز ممارسات اإلدارة المستدامة في المنظمة.قدما في وض

  التدابیر القائمة على آلیات السوق
) MBMs( بخصوص عمل المنظمة المتصل بالتدابیر القائمة على آلیات السوق  WP/29تقدم المجلس بالوثیقة  ٣٠-٣-١٧

الحــد وضــع إطــار للتــدابیر القائمــة علــى آلیــات الســوق؛ ومراجعــة  :یــرة التــي طلبــت مــن المجلــساســتجابة للجمعیــة العمومیــة األخ
للتـدابیر القائمـة علـى آلیـات السـوق؛ وجمـع معلومـات  خطة عالمیـةللتدابیر القائمة على آلیات السوق؛ واستكشاف جدوى  األدنى

  ة في بروتوكول كیوتو لتطبیقها في الطیران الدولي. بشأن حجم تعویضات الكربون؛ ودراسة  آلیات التنمیة النظیفة الوارد
تـم اسـتعراض  ،السـوقآلیـات أنـه فیمـا یتصـل بالخطـة العالمیـة للتـدابیر القائمـة علـى   WP/29الوثیقـة وأشیر فـي  ٣١-٣-١٧

رها خفـض المجلـس عـدد الخیـارات إلـى ثالثـة لكـي تجـري دراسـة عناصـ ٢٠١٢الخیارات المتاحة لوضع خطة عالمیة وفي یونیو 
أثبتـت أنهـا قابلـة للتنفیـذ  ة، أقر المجلس بأن نتائج التحلیالت الكمیـة والنوعیـة للخیـارات الثالثـ٢٠١٢وفي نوفمبر  وتحلیل أثرها. 

التحلیـل بإدخـال أحـدث المسـتجدات فیمـا یتصـل بتوقعـات الحركـة واتجاهـات  تحسـین، جـرى ٢٠١٣من الناحیـة الفنیـة. وفـي عـام 
قاة من لجنـة حمایـة البیئـة فـي مجـال الطیـران. وتضـمنت الوثیقـة  أیضـا العمـل الـذي تحقـق بخصـوص ثاني أكسید الكربون المست

، والـذي تمحـور حـول بالخطـة العالمیـةعلى آلیـات السـوق، الـذي تـم القیـام بـه بمـوازاة العمـل الخـاص  وضع إطار للتدابیر القائمة
لجغرافیــة للتـــدابیر القائمـــة علـــى آلیـــات الســـوق، وكیفیـــة مراعـــاة القضــایا الرئیســـیة المتصـــلة بــــ : الغـــرض مـــن اإلطـــار، والتغطیـــة ا

  الظروف الخاصة بالدول وقدرات كل منها.
یتصــل بالتــدابیر القائمــة علــى آلیــات الســوق  وأعربــت اللجنــة عــن تقــدیرها للعمــل الــذي قامــت بــه المنظمــة فیمــا  ٣٢-٣-١٧

  .في دورتها األخیرة استجابة لطلب الجمعیة العمومیة
درة التــدابیر القائمـة علــى آلیــات الســوق ــــاد الروسـي تحلــیال لقـدم االتحـــــــق، WP 275و   WP 250الــوثیقتین فـيو   ٣٣-٣-١٧

ـــدولي علـــى خفـــض انبعاثـــات ثـــاني أكســـید الكربـــون فـــي قطـــاع .  واقترحـــت الوثیقـــة األولـــى نهجـــا بـــدیال لخفـــض تلـــك الطیـــران ال
ما یتیح تحقیق األهـداف مـن خـالل خفـض االنبعاثـات فـي القطـاع موحة لالطهداف العالمیة األمراجعة و  االنبعاثات في القطاع. 

" لتحقیــق خفــض ةافز االقتصــادیو الســوق " بمفهــوم "الحــآلیــات مكانیــة االستعاضــة عــن مفهــوم "التــدابیر القائمــة علــى إوالنظــر فــي 
طیـران وٕانشـاء "قـوات  دول النامیـة،صـندوق للمنـاخ لتقـدیم الـدعم للـ اسـتحداثواقترحت الورقة أیضا النظـر فـي إمكانیـة  "حقیقي". 

التـي یقـدمها القطـاع لصـندوق المنـاخ األخضـر التـابع المالیـة " برعایة األمم المتحدة، كبـدیل للمـوارد الغاباتمتنقلة إلطفاء حرائق 
لتـدابیر القائمـة ل الحد األدنـىإعفاءات التخلي عن مبدأ على الدول كذلك وحثت الورقة التفاقیة األمم المتحدة بشأن تغیر المناخ. 

فاقترحـت إدخـال تعـدیالت علـى نـص مشـروع القـرار الخـاص بـالطیران الـدولي وتغیـر   WP/275أمـا الوثیقـة علـى آلیـات السـوق. 
  . WP/34المناخ الذي یقدمه المجلس في الوثیقة 

مرتبطـة بـالطیران وجهـة نظرهـا فیمـا یتصـل بالقضـایا ال WP/176عرضت المملكة العربیة السعودیة في الوثیقة    ٣٤-٣-١٧
الدولي وتغیر المناخ. فبالنسبة للتدابیر القائمة على آلیات السوق دعت الورقة الجمعیة العمومیـة إلـى التركیـز علـى إیجـاد تـدابیر 
أكثر كفاءة من التدابیر القائمة على آلیات السوق لخفض االنبعاثات وطلبـت أن تقـوم األمانـة بـإجراء المزیـد مـن الدراسـات بشـأن 

  القائمة على آلیات السوق على الدول النامیة والنائیة. ر االقتصادي للتدابیراألث
المقتـــرح فـــي الوثیقـــة  وجهـــة نظرهـــا فـــي نـــص القـــرار WP/258وعرضـــت اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة فـــي الوثیقـــة   ٣٥-٣-١٧

WP/34 . ســوق قابــل للتطبیــق داخــل المجــال ودعــت الورقــة الجمعیــة العمومیــة إلــى: اعتمــاد إطــار للتــدابیر القائمــة علــى آلیــات ال
الجوي للدولة المنفذة دون اشتراط الحصول على موافقـة متبادلـة؛ االتفـاق علـى وضـع خطـة عالمیـة للتـدابیر القائمـة علـى  آلیـات 

ین السوق للطیران الدولي تشمل خارطة طریق وجدول زمني؛ دعوة المجلس إلى تقدیم نتائج هذا العمل إلى الدورة التاسعة والثالث
االیكـاو للرصـد واإلبـالغ والتحقـق فیمـا یتصـل  قواعـد صـادرة عـن؛ ودعـوة المجلـس إلـى وضـع ٢٠١٦للجمعیة العمومیة فـي عـام 

بانبعاثات غاز الدفیئة من مشغلي الطائرات العاملین في الطیران الدولي؛ ودعوة المجلس إلى استكشاف خیار آخـر لقیـاس مـدى 
   .البدیل كفاءة الوقود
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الجمعیـة العمومیـة إلـى أن تطلـب مـن الـدول االمتنـاع عـن التصـرف بصـورة  WP/350 فـي الوثیقـةفیتنام  ودعت  ٣٦-٣-١٧

على آلیات السوق وأن تعمل بصورة متضافرة مع االیكاو للتصدي لقضیة انبعاثات الطیران.  أحادیة فیما یتصل بالتدابیر القائمة
ة افي مواصلة جهودها لخفض مسـاهمة الطیـران فـي تغیـر المنـاخ مـع مراعـوحثت الورقة االیكاو على التحلي بروح القیادة القویة 

  أن یظل الطیران آمنا ومیسورا ومتاحا.
موقفهـــا فیمـــا یتصـــل بالتـــدابیر القائمـــة علـــى آلیـــات الســـوق.  WP/272فـــي الوثیقـــة  دولـــة أفریقیـــة ٥٤وأوضـــحت   ٣٧-٣-١٧

مبسـطة مـن للتـدابیر القائمـة علـى آلیـات السـوق ة عالمیـة ودعت الورقة الجمعیة العمومیة إلى أن تطلب من المجلس وضـع خطـ
على أن تكون بمثابة إجراء مؤقـت مكمـل للتـدابیر ٢٠١٦الناحیة اإلداریة لعرضها على الدورة التاسعة والثالثین للجمعیة في عام 

لـة أو منطقـة فیمـا یتصـل ن تقـرر بـأن یكـون أي تـدبیر قـائم علـى آلیـات السـوق تقترحـه أي دو أالفنیة. ودعت الجمعیة أیضـا إلـى 
مــن  للطیــرانمســتندا إلــى توافــق متبــادل للــدول المعنیــة وأن یمــنح إعفــاءات  ،الــدولي قبــل اعتمــاد الخطــة العالمیــةالمــدني بــالطیران 

األطنــان الكیلومتریــة اإلیرادیــة فــي المائــة مــن مجمــوع   ١وٕالــى الــدول النامیــة التــي تقــل أنشــطة الطیــران الــدولي فیهــا عــن مســتوى 
  شطة الطیران المدني الدولي .نأل

بالعمل الفني المضـطلع بـه لقیـاس جـدوى الخطـة العالمیـة للتـدابیر  WP/234رحبت الوالیات المتحدة في الوثیقة   ٣٨-٣-١٧
القائمة على آلیات السوق والنظر في عناصر إطار التدابیر القائمة على آلیات السوق. وأعربـت عـن تأییـدها للنتـائج التـي تشـیر 

وشددت الورقة على الحاجة إلى التأسیس على العمل  التدابیر القائمة على آلیات السوق قابلة للتنفیذ من الناحیة الفنیة.  إلى أن
المنجــز بالفعــل وتوجیــه الجهــود نحــو وضــع خطــة عالمیــة علــى أن یقــوم المجلــس بتقــدیم توصــیات بشــأن  هــذه الخطــة إلــى الــدورة 

وسـوف یشـمل العمــل المسـتقبلي وضـع نهـج مشـترك للرصـد واإلبـالغ والتحقــق  . ٢٠١٦فـي التاسـعة والثالثـین للجمعیـة العمومیـة 
مـن االنبعاثــات، وٕانشـاء أنــواع مقبولـة مــن أرصـدة انبعاثــات الكربـون یمكــن قبولهـا فــي إطـار االمتثــال للتـدابیر القائمــة علـى آلیــات 

لإلطــار أن یتضــمن مبــادئ إرشــادیة تســتخدمها . وینبغــي الخاصــةالســوق، ووضــع مقاربــات لمعالجــة الظــروف الخاصــة والقــدرات 
  الدول واألقالیم لتنفیذ التدابیر القائمة على آلیات السوق في غیاب الخطة العالمیة  التي تحكم تلك التدابیر.

شــددت لیتوانیــا، بالنیابــة عــن االتحــاد األوربــي ودولــه األعضــاء  والــدول األخــرى األعضــاء  WP/83وفــي الوثیقــة   ٣٩-٣-١٧
نة األوروبیة للطیران المدني ، على التقدم المحرز منذ الجمعیـة العمومیـة السـابقة لالیكـاو، والـذي یشـمل اعتـراف مجلـس في اللج

الســوق مجدیـة مــن الناحیــة الفنیــة. وتـم التشــدید كــذلك علــى آلیــات علـى  بـأن التــدابیر العالمیــة القائمــة ٢٠١٢االیكـاو فــي نــوفمبر 
تــدابیر مــن صــناعة الطیــران ومنظمــات المجتمــع المــدني. ودعــت الورقــة الجمعیــة العمومیــة الــدعم الــذي یحظــى بــه اعتمــاد تلــك ال

إلى: الموافقة على تحدید هـدف عـالمي بعیـد المـدى لخفـض االنبعاثـات واعتمـاد برنـامج عمـل وجـدول زمنـي  السـتكمال  تصـمیم 
اصــر الفنیــة الرئیســیة، لكــي تقرهــا الــدورة التاســعة العن إلنجــازالتــدابیر العالمیــة القائمــة علــى الســوق، بمــا یشــمل مجموعــة المهــام 

الســوق بحلــول عــام آلیــات ، والموافقــة علــى تطبیــق التــدابیر العالمیــة القائمــة علــى ٢٠١٦والثالثــون للجمعیــة العمومیــة فــي عــام 
التدابیر العالمیة ، والعمل نحو إیجاد إطار یهدف إلى تمكین الدول ومجموعات الدول من تنفیذ هذه التدابیر، ریثما تدخل ٢٠٢٠

  القائمة على السوق حیز النفاذ.
 منظم!!ة خ!!دمات المالح!!ة الجوی!!ة المدنی!!ة، و ACIالمجلــس الــدولي للمطــارات   ، اعتــرفWP/68وفــي الوثیقــة   ٤٠-٣-١٧

CANSO اتحاد النقل الجوي الدولي، و IATA المجلس الدولي لطیران األعمال، و IBACالمجلس التنسیقي الدولي التحادات، و 
بالطـابع المكمـل والمؤقـت للتـدابیر القائمـة علـى آلیـات السـوق فـي سـیاق االسـتراتیجیة  ،  ICCAIA) صناعات الطیران والفض!اء

ذات الدعامات األربع، ودعت تلك المنظمات الجمعیـة العمومیـة إلـى اسـتنباط عملیـة محـددة واضـحة المعـالم تمّكـن المجلـس مـن 
 العتمادهائمة على آلیات السوق لعرضها على الدورة التاسعة والثالثین للجمعیة العمومیة وضع خطة عالمیة موحدة للتدابیر القا

السـالمة البیئیـة مـع خفـض تحسـین .  وتشمل هـذه المبـادئ WP/68الوثیقة  استنادا إلى المبادئ الواردة في مرفق ٢٠١٦في عام 
نظـام تعـویض الكربـون مـن شـأنه أن یكـون االسـرع تنفیـذا التنافسیة إلـى  أقـل درجـة ممكنـة. وتـرى صـناعة الطیـران أن  التشوهات

 أن تطلــب مــن المجلــس وضــع عناصــر ،واألســهل إدارة واألفضــل مــن حیــث فعالیــة التكــالیف. وتــدعو الورقــة الجمعیــة العمومیــة
بعاثـات مـع بـالغ والتحقـق مـن االناإلرصـد و لالیكـاو لقاعـدة صـادرة عـن ابمـا یشـمل وضـع العالمیـة لخطة التـدابیر  تصمیم رئیسیة

  مبدأ أن یقدم  كل مشغل تقریره لدولة واحدة فقط.
لیــات آعلــى أن التــدابیر القائمــة علــى   ICSA)( شــدد التحــالف الــدولي للطیــران المســتدام WP/288وفــي الوثیقــة   ٤١-٣-١٧

نبعاثــات، وشـدد علــى أهمیــة السـوق ســتكون اآللیـة الوحیــدة القابلـة للتنفیــذ لسـد الثغــرة بـین أهــداف االنبعاثـات والتوقعــات الفعلیـة لال
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فـي إعداد الخطة العالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق العتمادها ودعت الورقة الجمعیة إلى الموافقة على  العمل المبكر. 

ومراعیــة للظــروف  التشـوهاتمــن  ممــا سـیخفض االنبعاثــات بصـورة فعالــة وغیـر منحــازة وخالیـة ٢٠١٦وتنفیــذها فـي  ٢٠١٥عـام 
للقطـاع أن  أریـدإذا  االنتقالیـةت الخاصة. كما انها  تعترف بان التـدابیر الوطنیـة واإلقلیمیـة سـتكون أدوات فعالـة فـي الفتـرة والقدرا

  في خفض االحترار العالمي ألقل من درجتین. امناسب ایكون له اسهام
ء عملیــة أكثــر فعالیــة التخــاذ نشــاإلــى إ WP/289فــي الوثیقــة  ICSA)( ودعــا التحــالف الــدولي للطیــران المســتدام  ٤٢-٣-١٧

شـان تغیـر بالقرارات قائمة على اللجان بشأن قضایا البیئة وٕالى تعزیز الشفافیة باغتنام الفرص للمشاركة العامة في عمل االیكاو 
  المناخ وأثره على الطیران الدولي.

  تم تقدیمهما للعلم.) 271و  WPs 183(ن ورقتي العمل أاعترف الرئیس ب  ٤٣-٣-١٧
  شالنقا
بیــــان موحــــد بسیاســــات ، ١٩-٣٧وفــــي الوثیقــــة قــــدم المجلــــس اقتراحــــا بتحــــدیث قــــرار الجمعیــــة العمومیــــة رقــــم   ٤٤-٣-١٧

فـي ضـوء  التقـدم المحـرز منـذ الجمعیـة السـابقة فـي مجـاالت  تغیـر المنـاخ –وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة 
انخــرط المجلــس فــي مناقشــات ومشــاورات  ٢٠١٠خ. وتــم التشــدید علــى أنــه منــذ العمــل الرئیســیة فــي الطیــران الــدولي وتغیــر المنــا

في وجهات النظـر والتوقعـات فـي القضـایا الهامـة ووضـع مشـروع قـرار للجمعیـة یعكـس مسـتوى التوافـق  االختالفاتمكثفة لتسویة 
عضــاء المجلــس عــن أأعـرب  WP/34الـذي یرضــي الغالبیــة. وفـي حــین قــرر المجلـس تقــدیم المقتــرح الــوارد فـي المرفــق للوثیقــة  

  حول مختلف القضایا التي تخص التدابیر القائمة على آلیات السوق.  متباینةراء آ
مشـروع أعرب عدد كبیر من الـدول األعضـاء عـن رأي مفـاده أنـه رغـم أن نـص  ،WP/34خالل مناقشة الوثیقة   ٤٥-٣-١٧

هم مسـتعدون لقبـول الـنص المقتـرح نظـرا ألنـه یقـدم خالصـة للجهـود یبلـغ مسـتوى الكمـال، فـإن الفـي الوثیقـة المقترح قرار الجمعیة 
  .حال وسطاالكبیرة التي بذلها المجلس من حیث أنه جاء متوازنا ویعتبر 

مــن نــص مشــروع قــرار الجمعیــة  ١٨و ١٧دول أخــرى عــن قلقهــا خاصــة فیمــا یتصــل بــالفقرتین  عــدة  وأعربــت  ٤٦-٣-١٧
مـن المناقشـات والمشـاورات مـن أجـل  دمزیـ إجـراء، واقترحت ومسائل أخرى آلیات السوق ائمة علىالعمومیة المتصل بالتدابیر الق

  .واقترح عدد قلیل من الدول إنشاء فریق عمل للتقدم إلى األمام تحسین النص المقترح.
قـت واف، واقتـرح الـرئیس و االختالف في وجهـات النظـر، خاصـة فیمـا یتصـل بالتـدابیرالى الرئیس  أشارن أوبعد   ٤٧-٣-١٧

مســتخدما الــنص  آرائهــافــي  االختالفــاتغیــر رســمیة مــع بعــض الوفــود لتســویة  مشــاوراتاللجنــة علــى أن یقــوم الــرئیس بــإجراء 
  .كأساس للمضي قدما WP/34بالوثیقة المقترح المقدم في المرفق 

ت المحتملــة علــى نــص فــي التعــدیال التنفیذیــة وفــي جلســاتها الســابعة والثامنــة والتاســعة والعاشــرة، نظــرت اللجنــة  ٤٨-٣-١٧
سـادتها روح عـن نتـائج المشـاورات غیـر الرسـمیة، التـي اللجنـة  تبلغـوأُ . WP/34مشروع قرار الجمعیة العمومیة الوارد في الوثیقة 

بصـیغته الــواردة فــي ورقــة العمــل  ١٩-٣٧عــن التعــدیالت علـى قــرار الجمعیــة العمومیــة إلیهــا مقتـرح مــنقح دم ، وقُــالفعلــي التعـاون
WP/378 . ك الــواردة فــي لــتلقــت اللجنــة أیضــا مقترحــات إضــافیة بتعــدیل نــص مشــروع قــرار الجمعیــة العمومیــة، بمــا فــي ذلــك تو

عن  WP/425. وتم قبول المقترحات الواردة في ورقة العمل WP/432و WP/427و WP/426و WP/425و WP/424ورقات العمل 
ر الجمعیـة العمومیـة بنـاء علــى ، وتــم ایرادهـا فـي نـص مشـروع قـراطریـق التصـویت وفقـا للنظـام الـداخلي الـدائم للجمعیـة العمومیـة

وتم النظر في مقترحات وتعدیالت أخـرى. وعلـى إثـر مناقشـات مستفیضـة، تـم التوافـق علـى قبـول التعـدیالت علـى الفقـرتین  ذلك.
قائمـة المبـادئ التوجیهیـة ، وأیضـا البنـد الجدیـد فـي WP/378من مشروع قرار الجمعیة العمومیة الوارد فـي ورقـة العمـل  ١٩و ١٨

  صي الجمعیة العمومیة باعتماد مشروع القرار التالي:أن تو اللجنة على  واتفقتالواردة في مرفق مشروع القرار. 
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  تغیر المناخ –بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة   :١٧/٢القرار 
درك األهمیـة البالغـة لالضـطالع بـدور قیـادي مسـتمر للطیـران المـدني الـدولي االیكاو والدول األعضاء فیها ت لما كانت

  في مجال الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغیر المناخ العالمي؛
مــن جدیــد علــى الــدور الحیــوي الــذي یضــطلع بــه الطیــران الــدولي فــي تحقیــق التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة  وٕاذ تؤكــد

  جة الى تأمین استمرار نمو الطیران الدولي بطریقة مستدامة؛على المستوى العالمي والحا
الهدف النهائي التفاقیة األمـم المتحـدة اإلطاریـة بشـأن تغیـر المنـاخ یتمثـل فـي تحقیـق اسـتقرار تركـزات غـازات  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  لتوكــو برو  ولمــا كــان

، یــدعو البلــدان المتقدمــة (األطــراف المــذكورة فــي ٢٠٠٥فبرایر/شــباط  ١٦ودخــل حیــز النفــاذ فــي  ١٩٩٧دیســمبر/كانون األول 
ئــة المتأتیــة مــن "وقــود الطــائرات" (الطیــران الــدولي) أو خفضــها، الملحــق األول) الــى العمــل علــى الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفی

  )؛٢-٢وذلك بالعمل من خالل االیكاو (المادة 
مـن إجمـالي انبعاثـات ثـاني أكسـید  ٪٢تدرك أن انبعاثات الطیران الدولي، والتي تسهم حالیا بنسبة تقل عـن  ولما كانت

  لقطاع المطرد؛الكربون في العالم، من المتوقع أن تزید نتیجة لنمو ا
، والـذي أعـده، بنـاء علـى الطیـران والغـالف الجـوي العـالميعـن  ١٩٩٩التقریر الخاص الذي صدر فـي عـام  كان ولما

، بتعـــاون مـــع فریـــق خبـــراء التقیـــیم العلمـــي )IPCC(طلـــب مـــن االیكـــاو، فریـــق الخبـــراء الحكـــومي الـــدولي المعنـــي بتغیـــر المنـــاخ 
  ة لطبقة األوزون، یتضمن تقییما شامال لتأثیر الطیران على الغالف الجوي؛ دفلبروتوكول مونتلایر عن المواد المستن

فریــق الخبــراء الحكــومي الــدولي قــد ســلم فــي تقریــره الخــاص بــأن آثــار بعــض أنــواع االنبعاثــات المتأتیــة مــن  ولمــا كــان
ت الرئیســیة التــي تتســم بعــدم الطــائرات مفهومــة جیــدا، فقــد كشــف أن آثــار بعضــها اآلخــر غیــر مفهومــة، وحــدد عــددا مــن المجــاال

  الیقین العلمي مما یحد من القدرة على توقع اآلثار الكاملة للطیران على المناخ واألوزون؛ 
االیكاو قد طلبت من فریق الخبراء الحكومي الدولي أن یـدرج تحـدیثا لالسـتنتاجات الرئیسـیة للتقریـر الخـاص  ولما كانت

  ؛٢٠١٤وتقریر التقییم الخامس الذي سیصدر في عام  ٢٠٠٧في تقریر التقییم الرابع الذي أصدره في عام 
ة فــي العــالم فــوق المســتویات الســابقة لعصــر الــى الــرأي العلمــي القائــل بــأن الزیــادة فــي متوســط درجــة الحــرار  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

  غیر المناخ وبروتوكول كیوتو؛المتقدمة الریادة بموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن ت
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
  كما أنه ال یمثل مواقف األطراف في تلك االتفاقیة وذلك البروتوكول؛ وبروتوكول كیوتو،
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٪ سنویا الى تحقیق الخفض ٢وٕاذ تسلم بأنه من غیر المرجح أن یؤدي الهدف الطموح المتمثل في زیادة كفاءة الوقود بنسبة 

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

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

 تهـاكفاءالیـوم  تزیـد  المصـنعةحیـث الطـائرات في قطاع الطیـران،  تم إحرازهبالتقدم التكنولوجي الكبیر الذي منها  اوٕاقرار 
  ؛ستینیات القرن الماضيما كانت علیه في عفي المائة  ٨٠نحو لكل كیلومتر لكل راكب بفي استهالك الوقود 
متطلبـات  بشـأن  )CAEP( التابعـة لالیكـاو الطیـرانفـي مجـال یة البیئـة باالتفاق الذي توصلت إلیه لجنة حما 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 منن انبعاثات الكفاءة التشغیلیة والحد م
خالل مؤتمر االیكاو الثاني عشر  )ASBUs(باعتماد استراتیجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران  وٕاذ ترحب

  .٢٠١٢للمالحة الجویة الذي عقد في شهر نوفمبر 
یضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال أن قد طلب إلى  المجلس  ١٩- ٣٧إلى أّن قرار الجمعیة العمومیة  وٕاذ تشیر

طار عالمي للتدابیر القائمة على  السوق في مجال الطیران الدولي، بما في ذلك زیادة تفصیل المبادئ التوجیهیة الواردة في إبغیة إعداد 
  ؛كاو في دورتها الثامنة والثالثین، كي تنظر فیها الجمعیة العمومیة لالیالملحق بهذا القرار

   بأهمیة تفادي كثرة أسالیب تصمیم وتنفیذ إطار وخطط التدابیر القائمة على آلیات السوق؛ ا منهاوٕاقرار 
استكشاف جدوى اعداد خطة عالمیة للتدابیر القائمة  قد طلب إلى  المجلس ١٩- ٣٧إلى قرار الجمعیة العمومیة  وٕاذ تشیر
  الدولي؛أجل التصدي إلى االنبعاثات الصادرة عن الطیران  على السوق، من

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

وافق على أنه یتعین المضي في التحلیل أن المجلس قد ، و بالقدرة على اإلسهام في تحقیق أهداف االیكاو في مجال البیئة واتسمت
  ؛ الكّمي للخیارات الثالثة من أجل التوصل إلى استنتاجات أفضل وأكثر دقة

ملة في توفیر المزید من وسائل تعزیز بلوغ منها بما للخطة العالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق  من جدوى محت وٕاقرارا
  ؛ ٧المنشود المشار إلیه في الفقرة  الطموح الهدف العالمي

إلى أّن قطاع الطیران یدعم وجود خطة عالمیة موحدة للتعویض عن الكربون، في مقابل شتات من التدابیر التابعة  وٕاذ تشیر
 بما فیهاویكّمل مجموعة التدابیر الشاملة،  فالتكالیذلك بمثابة إجراء یحقق فعالیة للدول واألقالیم والقائمة على آلیات السوق، باعتبار 

  التدابیر المتعلقة بالتكنولوجیا والعملیات والبنى التحتیة؛ 
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وقود الأید استخدام أنواع  ٢٠٠٩في نوفمبر/تشرین الثاني  الذي انعقدلى أن مؤتمر الطیران وأنواع الوقود البدیلة إ تشیروٕاذ 

القصیر والمتوسط، كوسیلة مهمة المدى على المطابقة ، خاصة استخدام أنواع الوقود ألغراض الطیران یران البدیلة والمستدامةالط
  ؛لخفض انبعاثات الطائرات

الى أن مؤتمر الطیران وأنواع الوقود البدیلة وضع إطارا عالمیا تابعا لالیكاو یتعلق بأنواع وقود  ٕاذ تشیر أیضاو 
  یلة؛الطیران البد

ألغراض الطیران وأن المستدامة المطابقة التقدم المحرز في إثبات الجدوى التكنولوجیة ألنواع الوقود البدیلة  ُتالحظوٕاذ 
  هذه األنواع من الوقود تتطلب استحداث السیاسات والحوافز المناسبة إلیجاد منظور سوقي طویل األجل؛

والحاجة  بطریقة مجدیة اقتصادیا ومقبولة اجتماعیا وبیئیاوقود ونشرها الحاجة إلى تطویر هذه األنواع من الب وٕاذ تسّلم
  ؛ إلى زیادة التنسیق بین ُنهج تحقیق االستدامة

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 الوقودالموقع اإللكتروني وأدا على التفاعلي والبرنامج
في المائة من الحركة الجویة العالمیة، من  ٧٨,٨٩، أي ما یعادل عضوا دولة ٦١ بما قامت به طوعاً  وٕاذ ترّحب

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

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

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

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

  ؛في أقرب وقت ممكن وبناء القدرات
تهم الدول  التي مشاریعال تخدم )مثال یفةالتنمیة النظ ةكآلی(بروتوكول كیوتو ینص على أدوات مرنة مختلفة  انولما ك

  النامیة؛
قتضي المشاركة والتعاون الفاعلین من جانب یأن التصدي النبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطیران الدولي  وٕاذ تؤكد

لتزامات الجماعیة التي أعلن عنها المجلس الدولي للمطارات، ومنظمة خدمات المالحة الجویة اال وٕاذ تالحظالدول وقطاع الطیران، 
ومجلس التنسیق الدولي التحادات صناعة الطیران والفضاء والمجلس الدولي لطیران األعمال، المدنیة واالتحاد الدولي للنقل الجوي، 

سنویا من  ٪١,٥فاءة فیما یتعلق بثاني أكسید الكربون بنسبة متوسطة قدرها نیابة عن صناعة النقل الجوي الدولي، بمواصلة تحسین الك
 ٪٥٠من الكربون بنسبة  هوتقلیص انبعاثات ٢٠٢٠، بغیة تحقیق النمو الحیادي للكربون ابتداء من عام ٢٠٢٠حتى عام  ٢٠٠٩عام 

  ؛٢٠٠٥مقارنة بمستویات عام  ٢٠٥٠بحلول عام 
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لمحتملة لتغیر المناخ على عملیات الطیران الدولي والهیاكل األساسیة ذات الصلة بالحاجة الى رصد اآلثار ا 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

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

: بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في . . . ٣٨بأن یحل هذا القرار، الى جانب القرار  تقرر  - ١
للجمعیـة العمومیة،  ١٩-٣٧و  ١٨-٣٧ ینـل القـرار األحكام العامة، والضجیج ونوعیة الهـواء المحلي، مح –مجال حمایة البیئة 

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

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

كات الطائرات على من 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 

حلوال فنیة وتدابیر قائمة على السوق، مع اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، تتضمن 
 مراعاة ما قد یكون لهذه التدابیر من آثار محتملة على البلدان النامیة والبلدان المتقدمة على حد سواء؛

أن یواصل التعاون مع المنظمات المشاركة في رسم السیاسات في هذا المجال، وخاصة مؤتمر األطراف   ج)
 طاریة بشأن تغیر المناخ؛في اتفاقیة األمم المتحدة اإل

  على ما یلي: تؤكد مجددا  - ٣
ینبغي أن تواصل االیكاو اتخاذ مبادرات لنشر معلومات عن الفهم العلمي ألثر الطیران واإلجراءات المتخذة   أ)

نبعاثات ال الكفیلة بالتصديحلول اللمعالجة انبعاثات الطیران، وتواصل توفیر منتدى لتیسیر المناقشات بشأن 
 ران؛الطی

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

في اطار اتفاقیة األمم المتحدة  هذا القرار ال یشكل سابقة أو یستبق نتائج المفاوضاتأّن  تؤّكد من جدید  - ٤
  ؛اإلطاریة وبروتوكول كیوتو، كما أنه ال یعكس مواقف األطراف في تلك االتفاقیة وذلك البروتوكول

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

 ، ُتحسب على أساس حجـم الوقـود المستخدم مقابـل ایرادات كل طن كیلومتري یتم نقله؛٢٠٥٠حتى عام  ٢٠٢١من عام 
ظروف وقدرة وأن  الى دول فرادى،محددة ب التزامات أعاله، لن ینس ٥على أن الهدف الوارد في الفقرة  توافق  - ٦

ومساهمة كل دولة من الدول النامیة والمتقدمة النمو في ترّكز انبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطیران في الغالف الجوي 
  في تحقیق األهداف الطموحة العالمیة؛بشكل طوعي هي التي تقرر كیف تساهم كل دولة 
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دول فرادى، أن تواصل االیكاو والدول األعضاء فیها، الى  ، دون أن تنسب أي التزامات محددة الىأیضا تقرر  - ٧

اإلبقاء على صافي  جماعیًا الهدف العالمي الطموح المتمثل في المدى المتوسط أن تحقق فيجانب المنظمات ذات الصلة، السعي الى 
الظروف  :المستوى، وأن تأخذ في الحسبانعلى نفس  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 والقدرات الخاصة بكل دولة من الدول
جیات وأنواع وقود أقل انبعاثا، واتخاذ االنبعاثات ربما تزداد بسبب النمو المتوقع في الحركة الجویة الدولیة، حتى یتم تطویر ونشر تكنولو 

  ؛تدابیر أخرى مخففة
باإلجراءات الكثیرة التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها الدول األعضاء في االیكاو من أجل بلوغ األهداف  تسّلم  - ٨

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

أعاله على ضوء الدراسات  ٧والثالثین، الهدف المذكور في الفقرة التاسعة على أن تستعرض، في دورتها  تتفق  - ٩
  الواردة من الدول؛ حول إمكانیة بلوغ ذلك الهدف والمعلومات ذات الصلة

الجدوى من وضع هدف عالمي طموح على المدى البعید في مجال یواصل استكشاف أن من المجلس  تطلب  -١٠
الطیران الدولي، بواسطة إجراء دراسات مفصلة لتقییم امكانیة تحقیق األهداف المقترحة وآثارها، بما في ذلك األثر على النمو، 

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

  األعضاء من حیث خبراتها في العمل على تحقیق هدف متوسط األجل.
خطط عملها التي تبین سیاساتها وٕاجراءاتها، وعلى إبالغ االیكاو سنویا  أن تقدم طوعاً الدول على  أیضا تشجع  -١١

 عن انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناشئة عن الطیران الدولي؛
 ، إلى عرض تلك الخطط على االیكاوأو تقوم بتحدیث هذه الخطط الدول، التي تود أن تعد خطط عملها تدعو  -١٢

، لكي یتسنى لالیكاو أن ومرة كل ثالث سنوات بعد ذلك ٢٠١٥بنهایة یونیو/حزیران  في أقرب وقت ممكن ویحبذ أن یكون ذلك
مجموعة جمع المعلومات بشأن تحقیق األهداف العالمیة الطموحة، على أن تتضمن خطط العمل تلك معلومات عن واصل ت

ومعلومات عن المنافع البیئیة المتوقعة من تنفیذ تها وظروفها الوطنیة الخاصة، التدابیر التي نظرت فیها الدول والتي تعكس قدرا
  وكذا معلومات عن أي مساعدة معینة قد تحتاج إلیها؛، المجموعةالتدابیر المنتقاة من تلك 

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

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

هداف األیة والفنیة وأفضل الممارسات ذات الصلة بمن المجلس أن ییّسر تعمیم الدراسات االقتصاد تطلب  -١٥
قبل نهایة ت وسائر أنواع المساعدة الفنیة األخرى على إعداد وتحدیث خطط عمل الدول، رشادایواصل تقدیم اإلطموحة وأن ال

  ؛ا إلى االیكاوخطط عمله طوعیا لكي یتسنى للدول أن تجري الدراسات الالزمة وتقدم ،٢٠١٥شهر یونیو 
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ر أن الدول، عند تصمیمها تدابیر جدیدة قائمة على آلیات السوق وعند تنفیذها تدابیر موجودة قائمة على تقر   -١٦

  آلیات السوق للطیران المدني الدولي، ینبغي:
أجل التوصل إلى أن تدخل في مشاورات ومفاوضات ثنائیة و/أو متعددة األطراف مع دول أخرى من   أ)

  اتفاق؛
یق التدابیر القائمة على آلیات السوق على الطرق الجویة من وٕالى الدول النامیة أن تمنح إعفاءات لتطب  ب)

من األطنان الكیلومتریة االیرادیة  ٪١التي تقل حصتها من أنشطة الطیران المدني الدولي عن عتبة 
  ألنشطة الطیران المدني الدولي، إلى حین تنفیذ المخطط العالمي؛

١٧- األدنى، بما في ذلك عتبة الحد األدنى للتدابیر القائمة على آلیات السوق  تطلب من المجلس استعراض الحد 
ب) أعاله، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول واآلثار المحتملة على صناعة الطیران الدولي واألسواق،  ١٦المذكورة في الفقرة 

ة التاسعة والثالثین للجمعیة العمومیة في عام ر ومع ایالء االعتبار للمبادئ التوجیهیة الواردة في الملحق، لعرضها على الدو 
للنظر فیها. ٢٠١٦  

، مع ایالء االعتبار لألعمال وضع خطة عالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق بالنسبة للطیران الدولي تقّرر  - ١٨
  ؛١٩المدعو لها في الفقرة 

  أن:إلى المجلس، بدعم الدول األعضاء،  تطلب  - ١٩
للخطة الممكنة وطرائق هذه الخیارات  واالقتصادیة البیئیةاآلثار و المتعلقة بالجوانب الفنیة یختتم األعمال   أ)

مراعاة مع و بما في ذلك آثارها على الجدوى والطابع العملي، العالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق، 
دولیة، حسب االقتضاء، مقترح قطاع الطیران وسائر المستجدات الو  الطیران الدوليتطویر الحاجة إلى 

  المفاوضات الجاریة في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛بومن دون إخالل 
الطیران الدولي بمشاركة مسؤولین ألغراض  ةالمیخطة عتنظیم حلقات دراسیة وحلقات عمل بشأن وضع   ب)

  ؛ المعنیةوخبراء من الدول األعضاء إلى جانب المنظمات 
وضع توصیة بشأن خطة عالمیة ة، بما ذلك ما یتعلق بالدول األعضاء، و تحدید القضایا والمشاكل الرئیسی  )ج

عناصر التصمیم الرئیسیة، ومنها وسیلة تعالجها بشكل مالئم وتتناول للتدابیر القائمة على آلیات السوق 
، وآلیات تنفیذ أدناه ٢٤إلى  ٢٠لیها في الفقرات من لمراعاة الظروف والقدرات الخاصة المنصوص ع

من التدابیر تتضمن أیضا التكنولوجیات والتحسینات  مجموعةكجزء من  ٢٠٢٠الخطة اعتبارا من سنة 
  التشغیلیة وأنواع الوقود البدیل المستدامة لتحقیق األهداف الطموحة العالمیة لإلیكاو؛ 

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

، وخاصة الدول ظروف والقدرات الخاصة بكل دولةلاالتدابیر القائمة على آلیات السوق  ىتراعأن  تقّرر -٢٠
  النامیة، مع تجنب اختالل األسواق؛
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لمعنیة للدول النامیة من خالل إعفاءات الحد األدنى من أنه یمكن مراعاة الظروف واالحتیاجات ا أیضا تقرر  -٢١

في مجال الطیران التدابیر القائمة على آلیات السوق بالنسبة لمسارات معّینة أو ألسواق معّینة ذات مستویات النشاط المنخفضة 
  تنفیذ هذه التدابیر على مراحل؛ وأالسیما تلك التي تخدم البلدان النامیة الدولي 

یضًا أن األعباء اإلداریة المرتبطة بتنفیذ التدابیر القائمة على السوق المسندة إلى الدول أو مشغلي أ تقرر  -٢٢
الطائرات الذین لدیهم مستویات نشاط منخفضة جدًا في مجال الطیران الدولي، ال ینبغي أن تتجاوز مكاسب مشاركتهم في 

ءات من تطبیق التدابیر القائمة على السوق لهذه الدول أو مشغلي التدابیر القائمة على السوق، وأنه یتعین النظر في االعفا
  ؛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  -٢٣
  و السریع والتحرك المبّكر من أجل تحسین كفاءة استهالك الوقود، واألحكام الخاصة باألطراف الداخلة حدیثا؛النم

أن یكون تنفیذ التدابیر القائمة على آلیات السوق، التي من الواجب أن تكون مدّرة للدخل، متسقًا  تقرر كذلك    -٢٤
  .الملحقمع المبدأ التوجیهي ن) الوارد في 

أن الخطط الطوعیة للتعویض عن الكربون تشكل، على المدى القصیر، وسیلة عملیة مقابلة النبعاثات ب تسلم  -٢٥
الدول الى تشجیع المشغلین المنتمین إلیها، الذین یرغبون في اتخاذ اجراءات مبكرة على استخدام  وتدعو ثاني أكسید الكربون،

 ت المتأتیة من الخطط المعترف بها دولیا مثل آلیة التنمیة النظیفة؛التعویض عن الكربون، ال سیما بواسطة استخدام االعتمادا
من المجلس أن یجمع المعلومات عن حجم التعویضات عن الكربون التي تم شراؤها فیما یتصل بالنقل  تطلب  -٢٦

ل الممارسات، مثل وأن یواصل إعداد األدوات ونشر أفض المقّدمة من الدول إلى اإلیكاو، العملبما في ذلك عبر خطط  الجوي،
  آلیة االیكاو لحساب انبعاثات الكربون، التي ستساعد على تأمین االتساق في تنفیذ برامج التعویض عن الكربون؛ 

المنهجیات المناسبة لوضع القواعد القیاسیة وآلیة لقیاس/تقدیر، ورصد االنبعاثات  إلى المجلس أن یعزز تطلب  -٢٧
ة عن الطیران الدولي والتحقق منها، وكفالة دعم الدول لعمل اإلیكاو بشأن تقییم التقدم المحرز العالمیة من غازات الدفیئة الناجم

  ؛وانبعاثات ثاني أكسید الكربون وذلك من خالل اإلبالغ عن البیانات السنویة المتعلقة بالحركة الجویة واستهالك الوقود
التي تبذلها اإلیكاو لتعزیز موثوقیة قیاس/تقدیر دعم الجهود  مواصلةالدول  إلى  المجلس أن یطلب من تطلب  -٢٨

  ؛االنبعاثات العالمیة من غازات الدفیئة الناجمة عن الطیران الدولي
من المجلس أن ُیبلغ بشكل منتظم أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ عن انبعاثات  تطلب  - ٢٩

دولي، كجزء من إسهامه في تقییم التقدم المحرز إزاء اجراءات التنفیذ في ذلك القطاع، ثاني أكسید الكربون المتأتیة من الطیران ال
  وبناء على المعلومات التي أقرتها الدول األعضاء في االیكاو؛

جهد للحصول على الوسائل الالزمة لخفض وتثبیت انبعاثات ثاني أكسید عدم ادخار أي مع اإلقرار بأنه ینبغي   - ٣٠
تعرب بوضوح عن شواغلها، من خالل أنشطة أن على اإلیكاو والدول األعضاء فیها  تحثعن جمیع المصادر، الكربون الناجمة 

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

  ؛هذه اإلیرادات
  المجلس القیام بما یلي: تطلب من    -٣١

 مواصلة القیام بدور محوري في تقدیم المساعدة إلى الدول األعضاء فیه وذلك عبر نشر آخر المعلومات  أ)
لتعزیز بناء القدرات ونقل  لمساعدة الفنیةأنواع ا عن أفضل الممارسات وتقدیم المشورة وسائر

  التكنولوجیا، بوسائل منها برنامج اإلیكاو للتعاون الفني؛ 
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توطید الشراكات مع المنظمات الدولیة األخرى واالستفادة منها في تلبیة احتیاجات الدول األعضاء في   ب)

أنه أن یحقق تخفیضا في االیكاو من المساعدة، بوسائل منها خطط عمل هذه الدول. وهذا ما من ش
  انبعاثات الطیران الدولي؛

عملیات وآلیات لتیسیر تقدیم المساعدة إعداد من أجل في العمل وعلى سبیل األولویة  االشروع فور   ج)
الفنیة والمالیة إلى البلدان النامیة، وكذلك تیسیر وصولها الى الموارد المالیة القائمة والجدیدة، ونقل 

القدرات واإلبالغ عن النتائج المحققة، والتوصیات األخرى، وذلك بصورة أولیة قبل التكنولوجیا وبناء 
 والثالثین للجمعیة العمومیة؛التاسعة وخالل الدورة  ٢٠١٥نهایة عام 

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

  الدول القیام بما یلي: تطلب من    -٣٢
أن تنهض بالبحث العلمي الذي یهدف الى استمرار معالجة أوجه الریبة المحددة في التقریر الخاص   أ)

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

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

  الطائرات على الغالف الجوي؛
   زید الكفاءة في استهالك الوقود؛أن تنظر في وضع سیاسات تشجع على إدخال طائرات إلى السوق تّتسم بم  ج)
 ؛٢٠٢٠أن تعجل باالستثمار في البحث والتطویر كیما ُتسّوق تكنولوجیا أكثر كفاءة بحلول عام   د)
أن تعجل بتطویر وتشغیل الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تقلل من   ه)

 االنبعاثات المتأتیة من الطیران؛
تزید من كفاءة  تالجهود الرامیة الى تحقیق الفوائد البیئیة عن طریق استخدام تكنولوجیاأن تعجل ب  و)

 ، بمراعاةالمالحة الجویة، وأن تعمل مع االیكاو على تعمیم هذه الفوائد على جمیع األقالیم والدول
 ؛)ASBUs(استراتیجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران 

ة واألمنیة واالقتصادیة وغیر ذلك من العوائق المؤسسیة بما یتیح تطبیق أن تقلل من العوائق القانونی  ز)
بغرض استخدام المجال الجوي بكفاءة من حیث  ةحركة الجویالالمفاهیم التشغیلیة الجدیدة في إدارة 

  البیئة؛
للتعجیل بطریقة  ةتطویر إجراءات سیاسلكي یتسنى الوطنیة  اإداراتهمن أجل وضع نهج منسق   ح)

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

نطاق لى العاإلنتاج المستدام والعمل على توسیع نطاق خطوط خفض التكالیف الالزمة لاألولیة 
  مع مراعاة التنمیة المستدامة للدول؛ تجاري؛ال

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

  دورة الحیاة؛ انبعاثات غازات الدفیئة على أساس فيصافي خفض تحقیق   )١
 البیئیةعلى النظم ظ اوالحف ،عالیة بالنسبة للتنوع البیولوجيالهمیة األت امجاالت ذالاحترام   )٢

  ؛وفقا للقواعد المعمول بها على المستویین الدولي والوطني استفادة الناس منهاو 
  نافسة مع األغذیة والمیاه؛الم تجنبكما ینبغي لها اإلسهام في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المحلیة،   )٣

ى الُنهج القائمة أو بناء علالالبدیلة، و الطیران نواع وقود ألستدامة االلضمان الالزمة تدابیر الاعتماد   ك)
  ؛ةالبدیلالطیران وقود من أنواع ستدام لإلنتاج المعلى المستوى الوطني، المتابعة ، و مزیج منها

 تبادل المعلومات وأفضلمن أجل الدولیة األخرى ذات الصلة، والهیئات االیكاو من خالل  العمل معاً   ل)
  البدیلة؛الطیران استدامة أنواع وقود ما یتعلق بالممارسات، بما في ذلك 

  من المجلس القیام بما یلي: تطلب    -٣٣
أن یواصل تطویر وتحدیث اإلرشادات المقدمة للدول األعضاء بشأن تنفیذ سیاسات وتدابیر ترمي الى   أ)

ألثر البیئي النبعاثات الطیران الدولي أو الحد منه، ویجري مزیدا من الدراسات بهدف تخفیف خفض ا
 الطیران الدولي على تغیر المناخ؛ أثر

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

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

 في ذلك اآلثار المحتملة على الدول النامیة؛

ل األعضاء بالدراسات أن یقدم اإلرشاد والتوجیه الالزمین لمكاتب االیكاو اإلقلیمیة لمساعدة الدو   د)
والتقییمات ووضع اإلجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى باإلقلیم، بغرض الحد من انبعاثات غازات 
الدفیئة أو خفضها على الصعید العالمي، والعمل معا بشكل تعاوني لبلوغ المستوى األمثل من المنافع 

  البیئیة التي یمكن تحقیقها عن طریق برامجها المختلفة؛
أن یعد قاعدة قیاسیة عالمیة للطائرات خاصة بثاني أكسید الكربون، ترمي إلى االنتهاء من التحلیالت   ه)

  ؛٢٠١٦على أن یعتمدها المجلس في عام  ٢٠١٥بحلول أواخر عام 
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أن یقوم بمزید من العمل بشأن اآللیة ذات الصلة لقیاس كفاءة الوقود، بما في ذلك وقود طیران األعمال   و)

وتحدید أهداف تكنولوجیة وتشغیلیة، یتم تحدیثها، على المدى المتوسط والبعید، في مجال حرق  الدولي،
  وقود الطائرات؛

األخذ بإرشادات یتم تحدیثها بشأن تحسین إدارة الحركة الجویة والتدابیر التشغیلیة األخرى لخفض   ز)
  االنبعاثات المتأتیة من الطیران الدولي؛

ءة الوقود في كل جوانب خطة االیكاو العالمیة للمالحة الجویة، ویشجع الدول على زیادة كفا یركزأن   ح)
وأصحاب المصلحة على تطویر إدارة الحركة الجویة بما ُیحقق أقصى منفعة بیئیة ونشر وتبادل أفضل 
الممارسات المطبقة في المطارات لخفض اآلثار السلبیة النبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطیران 

  مدني؛ال
بتحسین إدارة الحركة المرتبطة  فوائدتطویر وتحدیث األدوات والتوجیهات الالزمة لتقییم الأن یواصل   ط)

  ؛)ASBUs( استراتیجیة حزم التحسینات في منظومة الطیرانوتقییم الفوائد البیئیة المرتبطة بتنفیذ الجویة، 
من المالیة والمنظمات الدولیة األخرى الصناعة والمؤسسات  أوساط دعویشجع الدول األعضاء و أن ی  ي)

االیكاو بشأن ومواصلة العمل في إطار  ،في تبادل المعلومات وأفضل الممارساتالفعَّالة المشاركة  أجل
  البدیلة؛الطیران لوقود مستدامة  التوصل إلى أنواع

  ؛ لةأن یواصل الحفاظ على اإلطار العالمي لالیكاو المعني بأنواع وقود الطیران البدی  ك)
بما في ذلك من خالل خطط  ،البدیلةالطیران أنواع وقود  بشأنالتقدم المحرز  حولجمع معلومات أن ی  ل)

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

أن یعمل مع المؤسسات المالیة على تیسیر الوصول الى تمویل مشاریع تطویر الهیاكل األساسیة   م)
   ؛المكرسة ألنواع الوقود البدیلة المستدامة، وحوافز لتجاوز عوائق السوق األولیة

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

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

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

  الممارسات اإلداریة المستدامة المتبعة داخل المنظمة.
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  الملحق

  السوق في مجال الطیران الدولي: آلیات ىالمبادئ التوجیهیة لتصمیم وتطبیق التدابیر القائمة عل
  السوق أن تدعم التنمیة المستدامة لقطاع الطیران الدولي؛ آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على  أ)
السوق أن تدعم التخفیف من انبعاثات غازات الدفیئة الناجمة عن آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   )ب

  الطیران الدولي؛
  السوق أن تساهم في تحقیق األهداف الطموحة العالمیة؛آلیات القائمة على  ینبغي للتدابیر  ج)
  السوق أن تتسم بالشفافیة والبساطة من الناحیة اإلداریة؛آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   د)
  السوق أن تكون فّعالة من حیث التكالیف؛آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   )ه
السوق أن تتصف باالزدواجیة وال ینبغي احتساب انبعاثات ثاني آلیات قائمة على ال ینبغي للتدابیر ال  و)

  أكسید الكربون الناجمة عن الطیران الدولي إال مرة واحدة؛
السوق أن تحد من تسرب الكربون وتشوهات األسواق إلى أدنى آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   ز)

  حد؛
السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطیران الدولي على أساس ت آلیاینبغي للتدابیر القائمة على   ح)

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

  یران؛وقود الطائرات وفي التدابیر األخرى لخفض االنبعاثات الناجمة عن الط
السوق أن تفرض عبئا اقتصادیا غیر مناسب على الطیران آلیات ال ینبغي للتدابیر القائمة على   ي)

  الدولي؛
  السوق أن تیّسر الوصول إلى جمیع أسواق الكربون بشكل مالئم؛آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   ك)
مختلف التدابیر استنادا إلى ما تم قیاسه السوق فیما یتعلق بآلیات ینبغي تقییم التدابیر القائمة على   ل)

  حیث خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون أو تجنبها، عند الضرورة؛  من أداء من
  "؛ األدنى الحدالسوق أن تتضمن أحكام "آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   م)
نه ینبغي تطبیقها في بأ بشدةالسوق عن إیرادات، یوصى آلیات عندما ُتسفر التدابیر القائمة على   ن)

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

تقاریر  السوق، ینبغي تحدیدها فيآلیات عند تحقیق خفض االنبعاثات بواسطة التدابیر القائمة على   س)
  الدول عن االنبعاثات.

ینبغي أن ُتراعي التدابیر القائمة على آلیات السوق مبدأ المسؤولیات المشتركة والمتباینة وقدرات كل   ع)
  طرف، والظروف الخاصة به، ومبدأ عدم التمییز وٕاتاحة الفرص بنزاهة وعلى قدم المساواة.

 — انتهى —


