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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  ةتنفيذيالاللجنة 

  حماية البيئة: من جدول األعمال ١٧البند 

  مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي
  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  الموجز التنفيذي
مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي، التي ترمي إلى التقليل إلى أدنى حد من األثر  ٥/٦/٢٠٠٧األمين العام لألمم المتحدة في أطلق 

وأيد هذه المبادرة مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم . جعلها منظمة مراعية للمناخبالتالي الكربوني لمنظومة األمم المتحدة و
اليوم، فإن مجموعة كاملة من مؤسسات منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك األمانة العامة و .بيان يرد في التذييلالمتحدة بموجب 

، تتخذ إجراءات نحو رصد انبعاثات بعة لهاات لألمم المتحدة، ولجان اقتصادية إقليمية، ووكاالت متخصصة، وصناديق وبرامج
  . التعويض عنهاوبالتالي فضها خلديها، وغازات الدفيئة 

وقد أحرزت اإليكاو بعض التقدم نحو تنفيذ مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي، على مستويي مقرها الرئيسي ومكاتبها اإلقليمية 
منهجية مشتركة أعدتها اإليكاو من تستخدم هذه المبادرة  إن عملية جردفعلى سبيل المثال، . وقدمت دعما كبيرا إلى هذه المبادرة

وبما أن السفر الجوي يشكل أكبر مصدر النبعاثات . بعثات رسميةفي  يجوالأجل حساب انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن السفر 
االيكاو ووكاالت ، فإن التعاون بين )نصف االنبعاثات الناتجة ن نحوومسؤول ع(غازات الدفيئة الصادرة عن منظومة األمم المتحدة 

  .األمم المتحدة األخرى المرتبطة بمبادرة الحياد المناخي، يكتسي أهمية كبرى
وسيعرض تقرير موجز عن جميع . ٢٠١٣- ٢٠١١االنبعاثات للفترة  خفضويطلب من جميع منظمات األمم المتحدة إعداد خطة ل

إعداد واعتماد تكتسي عمليتي ، هكذاو. ٢٠١٠ديسمبر  السادس عشر في اجتماعهاالنبعاثات على مؤتمر األطراف في  خفضخطط 
 خفضستزود المنظمة بأداة هامة لتنفيذ استراتيجية لألنها بالنسبة لإليكاو  حاسمةاالنبعاثات في هذه السنة أهمية  لخفضخطة 

ادرة قد تمول جزئيا من توفير وبالرغم من أن المب. ممارسات إدارة االستدامة على المستوى الداخليانبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز 
لم إليكاو فإن ااإلعداد،  في طوراالنبعاثات  خفضخطة اإليكاو لتزال  طالما الالتكاليف من كفاءة الطاقة وتدابير التخفيف األخرى، 

  .رةالمقبلة فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة المذكو ٢٠١٣-٢٠١١عتماد في ميزانيتها لفترة الثالث سنوات اأي بتخصيص  تقوم
  :تدعى الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي :اإلجراء

تصدر إعداد طرق وأدوات إلحصاء يبقى يواصل التعاون مع مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي وأن تطلب من المجلس أن ي  )أ
  ؛انبعاثات غازات الدفيئة فيما يخص المبادرة المذكورة

وتعزيز ممارسات إدارة االستدامة على انبعاثات غازات الدفيئة  خفضإعداد وتنفيذ استراتيجية  زيادةأن تطلب من المجلس   )ب
 .وفقا للسياسات العامة لألمم المتحدة ٢٠١٣-٢٠١١االنبعاثات للفترة  خفضالمستوى الداخلي، بما في ذلك خطة 

األثر المعاكس للطيران المدني الدولي تقليص  – حماية البيئة، Cترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي 
  .على البيئة

  األهداف 
 اإلستراتيجية

سيجري استيعاب العمل اإلضافي المتعلق بمبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي في ميزانية البرنامج العادي أو 
  .بواسطة االشتراكات الطوعية

 :اآلثار المالية

A37-WP/27, Developments in Other United Nations Bodies  
ICAO Environmental Report, Chapter 8 

 :المراجع
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  مقدمةال  - ١
نتاج غازات يكون صافي مساهمتها صفرا في إ) مةمنظ(عبارة تستخدمها األمم المتحدة لوصف هيئة  "الحياد المناخي"  ١- ١

 ،وشراء السلع والخدمات ،لسيطرة المنظمة، مثل السفرمباشرة التي تخضع  نشطةويشمل ذلك األ.  الدفيئة المنبعثة في الغالف الجوي
ثاني (ويشمل تقييم الحياد المناخي المجموعة الكاملة لغازات الدفيئة المندرجة في إطار بروتوكول كيوتو . لموظفيناليومية ل األنشطةو

ويمكن ). والهيدروكربون المشبعة بالفلور ،كربوناتأكسيد الكربون، والميثان، وسداسي فلور الكبريت، وأكسيد النيتروز، والهيدروفلورو
مثل (المنوطة  ، وتحسين كفاءة المهام)عتبارات الشراءمثال من خالل تعديل ا(تحسين طريقة تشغيل المنظمة بتحقيق الحياد المناخي 

ويقر أيضا مبدأ الحياد المناخي . )كبات والمبانيمثل أساطيل المر( المعداتوتعزيز كفاءة تشغيل ) االتصاالت وعقد االجتماعاتإقامة 
  .لغازات الدفيئة باعتماد أسلوب التعويض كخيار المالذ األخير لتحقيق الحياد الكامل

لى خطته الهادفة إعن أعلن األمين العام لألمم المتحدة الذي يصادف اليوم العالمي للبيئة، ، ٥/٦/٢٠٠٧في   ٢- ١
أن منظومة األمم المتحدة يمكن أن  ا، موضحمن الناحية البيئية ةبالحياد المناخي ومستدام تتسماألمم المتحدة  مكاتبجعل 

 .مثل تغير المناخ ةعالميال اتتحديأحد الفي معالجة  "قدوة" كون بمثابةت

متحدة بشأن االنتقال نحو جعل األمم ال) انظر التذييل(التنفيذيين بيانا  ، أيد مجلس الرؤساء٢٠٠٧وفي أكتوبر   ٣- ١
ر رؤساء صناديق وبرامج وكاالت األمم المتحدة انبعاثات غازات الدفيئة لديها، تتسم بالحياد المناخي، حيث اتُفق على أن يقد

وبذل جهود لتقليص أثر غازات الدفيئة قدر المستطاع، وتحليل آثار التكاليف والطرائق المتعلقة بالميزانية لشراء تعويض 
  .ق الحياد المناخي في نهاية المطافالكربون، وذلك بغرض تحقي

  التقدم المحرز داخل األمم المتحدة  - ٢
هيئة وهو الحقا لبيان مجلس الرؤساء التنفيذيين، طلب األمين العام لألمم المتحدة من فريق اإلدارة البيئية،   ١- ٢

وردا على ". لبيئةمراعية ل"جعل منظمة األمم المتحدة في  اريادي ادورؤدي تنسيق على نطاق منظومة األمم المتحدة، أن ي
فريق إدارة القضايا المعني بتشكيل ، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الذي يرأسهفريق اإلدارة البيئية،  قامذلك، 

ت المستدامة الذي أنشئ في ريافريق إدارة القضايا المعني بالمشتإعادة تنظيم األمم المتحدة للحياد المناخي وبمبادرة 
  .٢٠٠٤ عام
مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي، نشر فريق اإلدارة البيئية ذي أحرزته في سياق اإلبالغ عن التقدم ال  ٢- ٢

الحياد تسم بنحو أمم متحدة  االنتقال" وذلك تحت عنوان ه أثناء االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافوزعتقريره األول و
األمم  المنظمات التابعة لمنظومةوتفيد هذه الوثيقة بأن معظم . ١"أثر منظومة األمم المتحدة وجهودها لتخفيفه: المناخي
حددت جهات تنسيق معنية بالحياد المناخي وأنشأت أفرقة عمل داخلية لمعالجة الحياد المناخي داخل المنظمات المتحدة 
االنبعاثات  لخفضاالنبعاثات إلى حد كبير وتنفذ تدابير  خفضاألمم المتحدة ب منظومةعدة منظمات تابعة لوتلتزم . التابعة لها

بتحديث نظمها المتعلقة بإدارة موارد المشروعات بغية إدراج  وكاالتوتقوم بعض ال. موظفيها الناجمة عن مرافقها وسفر
تابعة لمنظومة األمم المتحدة على أنها منظمات  ٢خمس ، أعلنت٢٠٠٩في عام و. ت غازات الدفيئةع بياناـر جمسمات تيس

ت بعض وحدد. ظمات أخرى أحداثا بارزة محددةمن ٣نظمت ستو. يحياد الكربونالمنظمات مراعية للحياد المناخي أو 
  .٤المنظمات بنود الميزانية لتنفيذ استراتيجية مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي

                                                             
 http://www.icao.int/icao/en/env/CNUN_report_09.pdf :يمكن االطالع على التقرير الكامل في موقع اإليكاو على العنوان التالي  ١
ة المالية الدولية، مرفق البيئة العالمية، وأمانة اتفاقية بازل، وأمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمؤسس  ٢

  .ومجموعة البنك الدولي
القتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة، واألمم منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واللجنة ا  ٣

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، واألمانة العامة لألمم المتحدة/ المتحدة
 :يمكن االطالع على استراتيجية مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي في موقع اإليكاو على العنوان التالي  ٤

 env/UNClimateNeutralStrategy.pdfhttp://www.icao.int/icao/en/  

http://www.icao.int/icao/en/env/CNUN_report_09.pdf
http://www.icao.int/icao/en/
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الصادر عن وحدة  ٥"األمم المتحدة لمنظمات التابعة لمنظومةالبيئية لالخصائص "يوصي التقرير بعنوان و  ٣- ٢
األمم المتحدة الممارسات  المنظمات التابعة لمنظومةالتفتيش المشتركة لألمم المتحدة بأن يعتمد الرؤساء التنفيذيين في 

وصيات محددة موجهة إلى الجمعية العامة ويتضمن هذا التقرير أيضا ت. تسم بها في العادة نظام اإلدارة البيئيةياإلدراية التي 
وقبل قيام  .بخصوص مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخيالمحرز شأن اإلبالغ عن التقدم ب العام هالألمم المتحدة وأمين

ألمم المتحدة، بما في ذلك المقر امنظمات  مختلفمفتشي وحدة التفتيش المشتركة بصياغة تقريرهم، قاموا بزيارة إلى 
  .٦/١١/٢٠٠٩رئيسي لإليكاو في ال

  التقدم المحرز داخل اإليكاو  - ٣
. ومة األمم المتحدة ككلدعما كبيرا إلى منظأحرزت اإليكاو بعض التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي وقدمت   ١- ٣

  :ما يلينجازات الرئيسية منذ انعقاد الدورة األخيرة للجمعية العمومية وتشمل اإل. البيئة قسمهذا العمل  وأنجز
  ؛تعيين جهة تنسيق معنية بالحياد المناخي للمنظمة  )أ  
  ؛وفريق إدارة القضايا اإلدارة البيئيةالمشاركة في اجتماعات ينظمها فريق األمم المتحدة المعني ب  )ب  
  ؛حرزته مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخيإطالع المجلس على التقدم الذي أ  )ج  
وتكييف  نظراء االيكاومن جانب  ةالكربون المحايدة والمستعرضانبعاثات حساب لة اإليكاو ادإعداد أ  )د  

  ؛على نطاق األمم المتحدةالستخدامها تفاعلها 
المقبولة وفقا لتوصيات فريق إدارة القضايا والقواعد القياسية ازات الدفيئة لألمانة العامة غتقدير انبعاثات   )ھ  

  ؛)وبروتوكول غازت الدفيئة ١٤٠٦٤ ياسيقلتوحيد الالمنظمة الدولية ل( ادولي
  .أنشطة االتصاالت بشأن تغير المناخ واالستدامة البيئيةتنفيذ   )و  

الحيز الوحيد  السفر الجويبالنسبة لكل هيئة من هيئات األمم المتحدة تقريبا، تمثل االنبعاثات الناجمة عن   ٢- ٣
ب وتقدر أداة اإليكاو لحسا. ات دقيقة بشأنهاتقديرإجراء د الحاجة إلى ؤكيي األمر الذ، لديها االنبعاثات جرد ةر من عملياألكب

المنهجية أما . تعويضالستخدامها في برامج ال السفر الجويوكسيد الكربون الناجمة عن أ يثان انبعاثات الكربون انبعاثات
مختلف العناصر مثل أنواع  انات الصناعية المتاحة للجمهور إلحصاءأفضل البيفتطبق أداة الحساب  تي تستخدمهاال

 ٤٠وقدمت اإليكاو التدريب إلى . الركاب والبضائع المنقولة حمولةعامل ـمالطائرات، والبيانات المخصصة للمسارات، و
  .أداة الحسابمع وكالة من وكاالت األمم المتحدة بشأن استخدام التفاعل المصمم تحديدا 

أداة اإليكاو لحساب انبعاثات الكربون بوصفها األداة الرسمية  ٢٠٠٩أيد فريق إدارة القضايا في أبريل و  ٣- ٣
هذا التأييد أهمية حاسمة بالنسبة لإليكاو واألمم  كتسىاو. السفر الجويانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن  حصاءإل

المدني، أما بالنسبة لمنظومة  المتحدة ككل، ألنه يعيد تأكيد دور اإليكاو الريادي بوصفها وكالة متخصصة في مجال الطيران
  .ةق، وذلك بطريقة متسالسفر الجويبشأن االنبعاثات الناجمة عن  جرداألمم المتحدة، فيتيح وسيلة إلجراء عمليات 

إيجاد إلى وتسعى لديها المستقبلية لالنبعاثات  جردطالما تواصل منظمات األمم المتحدة التخطيط لعمليات ال  ٤- ٣
فريق إدارة القضايا المعني بالحياد  فإنبعاثات غازات الدفيئة لديها، نعداد التقرير السنوي عن اا إليسيرأفضل الحلول الفنية ت

سفر وقد ات الزجوالمنظمات األعضاء أداة اإليكاو لحساب انبعاثات الكربون مباشرة في نظمها لحيقترح أن تدرج المناخي 
على عملية اإلدراج هذه المنظمات  ساعدوست .في هذا االتجاه بالفعل خطوات هامةاألمم المتحدة اتخذت بعض منظمات 

  .أسفارها، ومن ثم تحسين مستوى جمع البيانات وعملية اإلبالغ اتزوحجالقيام بتسجيل أثر الكربون وقت 

                                                             
  :في موقع اإليكاو على العنوان التالي JIU/REP/2010/1يمكن االطالع على الوثيقة   ٥

 1.pdf-Rep2010-JointInspectionUnit-http://www.icao.int/icao/en/env/UN   

http://www.icao.int/icao/en/env/UN
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 الطيران والغالف الجوي العالميجاء في التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بعنوان   ٥- ٣
ثار مناخية ناجمة عن الطيران بواسطة االنبعاثات غير المتعلقة بثاني أوكسيد أن هناك آ لتقرير الرابع بشأن التقييموا

قياس التي مبالجدول الزمني أو ال المتعلقةونظرا لتوافق اآلراء العلمي بشأن آثار تغير المناخ وغياب السياسات . الكربون
قت أال يأخذ في االعتبار إال انبعاثات ثاني شكل مؤعاثات، قرر فريق اإلدارة البيئية بهذه االنب إحصاءينبغي استخدامها عند 

فريق اإلدارة البيئية اإليكاو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة على عقد اجتماع  شجعوي. أوكسيد الكربون الناجمة عن الطيران
وعند تحديد ذلك، . زات الدفيئة الناجمة عن الطيرانجميع آثار غا وضع مقياس مناسب إلحصاءللنظر في أولوية، كللخبراء 

  .  ينبغي أخذه في االعتبار في سياق تعزيز تطوير أداة اإليكاو لحساب انبعاثات الكربون

  خطوات المقبلة في األجل القريبال  - ٤
كل  قومأن ت الحقا لبيان مجلس الرؤساء التنفيذيين، وافق فريق إدارة القضايا المعني بالحياد المناخي على  ١- ٤

، وسيعرض تقرير ٢٠١٣-٢٠١١متاحة للجمهور للفترة خفض االنبعاثات خطة بإعداد منظمة من منظمات األمم المتحدة 
  .٢٠١٠موجز عنها على االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف في ديسمبر 

ل عمليات تحسين مث(جوانب مختلفة من عمليات اإليكاو  يشملاالنبعاثات  خفضونظرا ألن إعداد خطة   ٢- ٤
المؤتمرات باستخدام الفيديو، والمشتريات المستدامة، السفر وعقد الهياكل األساسية، والسياسات المتعلقة بالموظفين، و

داخل اإليكاو، تضم ممثلين من مختلف  يحياد الكربونال، أنشئت فرقة عمل معنية ب)االتصاالتإقامة وتدريب الموظفين و
   . البيئة قسم، وذلك بالتنسيق مع لإليكاو االنبعاثات خفضسيسهم أعضاء فرقة العمل هذه في إعداد خطة و. مكاتب اإليكاو

ب مع وستعمل األمانة العامة عن كث. باستمرار أداتها لحساب انبعاثات الكربونتحسين تلتزم اإليكاو بو  ٣- ٤
ة النبعاثات ثاني أوكسيد الكربون مليقة والكاقالد جردت الأعضار فريق اإلدارة البيئية لتفهم احتياجاتهم والتأكد من أن عمليا

الحساب بواسطة  ةدامستوى مطابقة أباإلضافة إلى ذلك، ستواصل اإليكاو تحسين . منظومة األمم المتحدة برمتها شملت
هالك تسة عن اسأداء الطائرات وبالتالي إدراج المعلومات المقاعن لى مصادر أكثر تفصيال للبيانات المنمذجة إاالنتقال 
  .الوقود

  االستنتاجات  - ٥
تها  ياإلعداد، ولم تجر أي تقديرات أو اعتمادات في ميزانفي طور االنبعاثات لإليكاو  خفضال تزال خطة   ١- ٥

أو التعويض  انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على المستوى الداخلي خفضنحو المقبلة  ٢٠١٣- ٢٠١١لفترة الثالث سنوات 
الطاقة وتدابير التكييف األخرى جزءا من الموارد المالية الالزمة لتنفيذ  ةمن كفاء أن تحقق وفورات التكاليفوقع يتو. عنها

وسيتعين على المجلس مناقشة موضوع تمويل التكاليف المتبقية أكثر . مبادرة األمم المتحدة للحياد المناخي داخل اإليكاو
  .فأكثر

خفض مدى تعرضها  من خاللأثر الكربون لديها وتحسين استدامتها التشغيلية  خفضوستستفيد اإليكاو من   ٢- ٥
 للوائح التنظيمية في المستقبل، وتحسين مستوى اإلدارة، ومراقبة  العملياتالزيادات في تكاليف الطاقة وأسعار الكربون و

في أنشطتها أن " مراعاة البيئة" خالل منيمكن لإلنجازات التي أحرزتها اإليكاو كما . ، وخفض اآلثار على البيئةوأدائها
 .وتعزيز موقفها التفاوضي فيما يخص المسائل البيئية" قدوة"كون بمثابة تُستخدم إلبراز أن المنظمة يمكن أن ت

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  ٦ التذييل
  CEB/2007/2 المرفق الثاني من الوثيقة

  
  لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيقبيان مجلس الرؤساء التنفيذيين 

  ياد المناخيحتتسم بالنحو جعل األمم المتحدة 
  الذي أعده فريق إدارة البيئة؛" مناخيتتسم بالحياد الاستراتيجية نحو جعل األمم المتحدة "بالتقرير  أحاط علماإذ   
  أعمالنا المعتادة وأنشطتنا اليومية؛إلى توسيع نطاق مشاركتنا إلدراج مبادئ التنمية المستدامة في  الحاجةدرك ي وإذ  
تلك البلدان األكثر عرضة  –ستسهم في قدرة األمم المتحدة على تحسين دعم البلدان النامية " القدوة"بأن  وإذ يقر  

  لتغير المناخ؛
التي تبذلها الجهات التي اتخذت بالفعل مبادرات للتعويض عن االنبعاثات لديها قبل اعتماد هذا  بالجهوديشيد وإذ   

  النهج المشترك،
وفورات كبيرة في التكاليف بالنسبة لألمم المتحدة من كفاءة الطاقة وتدابير التخفيف  يققه يمكن تحأن وإذ يالحظ  
  األخرى،
نا تنتقل نحو بجعل منظمات ، نلتزم بموجب هذاالتابعة لها رؤساء وكاالت األمم المتحدة، والصناديق والبرامج ،نحن  

  .رلنا فيما يخص عمليات المرافق والسفمقرات الرئيسية ومراكز األمم المتحدة التابعة الالحياد المناخي في 
  :بوجه خاص، ما يلي نجز،سنُ، ٢٠٠٩ومع نهاية عام   

 ؛إلغاء انبعاثات غازات الدفيئة وفقا للقواعد القياسية المقبولة دوليا •

 ؛ستطاعمخفض انبعاثات غازات الدفيئة قدر البذل جهود ل •

التكاليف والطرائق المتعلقة بالميزانية، بما في ذلك التشاور مع الهيئات اإلدارية عند تحليل آثار  •
 .تعويض الكربون تحقيقاً للحياد المناخي في نهاية المطافالضرورة، لشراء 

االنبعاثات أوال ثم  خفضتحقيق هدف الحياد المناخي في موعد يحدد مستقبال، من خالل لفإننا نضع هذا االلتزام   
للطابع اإلضافي للمعايير الدولية العالية  بما يستجيبآلية التنمية النظيفة، التعويض من لتعويض عن الباقي بواسطة شراء ا

   .مع تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية ،والشفافية والتحقق
رصد  لمن أجد المناخي؛ استراتيجية على نطاق منظومة األمم المتحدة تحقق الحياندعم تعزيز إعداد وتنفيذ   

  .جهودنا الجماعية؛ وتقديم تقارير عن التقدم المحرز والصعوبات المطروحة

  ـ ىـانتهـ 

                                                             
  .أعد مجلس الرؤساء التنفيذيين الترجمة باللغة الفرنسية  ٦


