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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  تنفيذيةالاللجنة 

  حماية البيئة :من جدول األعمال ١٧البند رقم 

  إطار  فيمعالجة تغير المناخ العالمي 
  التنمية المستدامة للطيران الدولي

  )الشعبية الصينجمهورية  مة منمقدورقة (

  الموجز التنفيذي
من ذلك  إنّه مسألة بيئية واألهم. العالميعلى الصعيد مية المستدامة والتن يةرفاهية البشر أمر يمس خاتغير المن

مالحة مبادئ وتقنيات ال وضعهي أهداف االيكاو وغاياتها و. التنمية البشرية في سياقتنشأ  تنمويةمسألة  نهأهو 
تحدة اإلطارية بشأن تغير وتشكّل اتفاقية األمم الم. وتعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي الجوية الدولية

ي األساسي والمقدمة وناإلطار القان) BAP(وخطّة عمل بالي ) KP(وبروتوكول كيوتو  )UNFCCC(المناخ 
المسؤوليات المشتركة ولكن "ومبدأ  .عن الطيران الدولي الناجمةالمالئمة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة 

 الناجمةالمسائل المتعلّقة بانبعاثات غازات الدفيئة  بشأنلتفاوض والتعاون ساسي لاألمبدأ هو ال) CBDR" (المتباينة
على البلدان المتقدمة لعب دور . المسائلاإلنصاف هو العنصر األساسي لمعالجة وضمان  ،عن الطيران الدولي

توفير وبلدان النامية لتطور الطيران الدولي في ال كاف حيزٍالكربون بشكٍل كبير، مع إتاحة أثر القيادة في خفض 
التنمية المستدامة وكان لها خالل  دربالصين  سلكتلطالما و. البلدانإلى تلك الدعم المالي ونقل التكنولوجيا 

يجابية جداً ومساهمات مهمة في معالجة انبعاثات غازات إسعيها للحفاظ على تطور النقل الجوي وتعزيزه آثار 
  .ليعن الطيران الدوالناجمة الدفيئة 
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  :إلى الجمعية العمومية مدعوة :اإلجراء
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو وخطّة عمل بالي تشكّل اإلطار إعادة التأكيد على أن   )أ

ومبدأ المسؤوليات . الدوليعن الطيران  الناجمةالقانوني األساسي والمقدمة المالئمة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة 
على االيكاو . عن الطيران الدولي الناجمةلمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة  المشتركة ولكن المتباينة هو المبدأ األساسي

اخ ضمن إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المن عن الطيران الدولي الناجمةانبعاثات غازات الدفيئة معالجة 
انبعاثاتها التاريخية  عنوالتشديد على أن تتحمل الدول المتقدمة مسؤوليتها   .ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة
الدعم المالي ونقل التكنولوجيا إلى البلدان  وفيرتبشأن بالتزاماتها  تفيو ذرياجوتلعب دور القيادة في خفض االنبعاثات 

 النامية؛

ي الدولعن الطيران  الناجمةالنبعاثات التراكمية التاريخية ا نصيب الفرد من مقاييسأكيد على أن هدف كفاءة الوقود أو لتا  )ب
مطالبة البلدان المتقدمة باتخاذ وتطبيق التزامات ناشطة و .التنميةبالتي تدمج مراقبة االنبعاثات ستكون الخيارات األجدى 

الكربون نمو  أهداف وتخفيضات االنبعاثات المطلقة والتأكيد على أنCNG ((المحايد الكربون نمو بشأن تحقيق أهداف 
 وتخفيضات االنبعاثات المطلقة ال تستهدف البلدان النامية؛المحايد 

تفاعل مع التعاون والو .ألهمية عينهابا كلّها التأكيد على أن التخفيف والتكييف والدعم المالي ونقل التكنولوجيا تتمتّع  )ج
 بشأناتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بهدف إعادة تصميم اإلطار التفاوضي لاليكاو ب المتعلّقةالمفاوضات 

الطيران الدولي وتغير المناخ بحلول الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو، وذلك من خالل إلقاء الضوء على 
  واالستطالع الناشط لآلليات ذات الصلة وإنشائها؛ ،علّقة بالتكييف والدعم المالي ونقل التكنولوجياالمسائل المت

لمعالجة انبعاثات غازات  التدابير واتخاذ القرارات جموعةمإعادة التأكيد على أن البلدان يحقّ لها أن تقوم طوعاً باختيار   )د
بقرار الجمعية ) ل(لمرفق اعلى استمرار سريان  ية الخاصة؛ والتأكيدعن الطيران بحسب ظروفها الوطن الناجمةالدفيئة 

الحثّ على إجراء دراسات والذي اعتمدته الدورة السادسة والثالثون للجمعية العمومية لاليكاو؛  ٢٢-٣٦ العمومية رقم
تشجيع وا في البلدان النامية، بالكامل؛ على نمو الطيران الدولي، السيم )MBM(التدابير القائمة على آليات السوق  إلثبات أثر

تدابير قائمة على آليات السوق من قبيل االتجار باالنبعاثات فيما بينها  وضعالبلدان المتقدمة على لعب دور القيادة في 
ز لالتجار وغير المتماي الجانب مستقبالً؛ ومعارضة التطبيق اإللزامي األحاديالتبادل من أجل  وإحراز تقدم قابل لإلثبات

  .العالمي باالنبعاثات

األهداف 
  :االستراتيجية

التأثير السلبي تقليل إلى أدنى حد  –حماية البيئة ، )C(بالهدف االستراتيجي  مرتبطةورقة العمل هذه 
  .للطيران المدني العالمي على البيئة

  .موارد إضافيةتلزم  ال  :اآلثار المالية
  .مراجع توجد ال  :المراجع

 مقدمةال - ١

أحد أكثر التحديات التي تواجه  ووه لى الصعيد العالميعوالتنمية المستدامة  يةتغير المناخ أمر يمس رفاهية البشر ١- ١
تغير المناخ مسألة بيئية واألهم من ذلك هو أنه مسألة تنموية . الدولي لمجتمعاقبل  ستدعي استجابةً ناشطةً منيالبشرية تطلّباً و

ي وضع مبادئ وتقنيات هأهداف االيكاو وغاياتها و .ها في سياق التنمية وال يمكن معالجتها إالّ في هذا السياقمعالجت ينبغي
 .المالحة الجوية الدولية وتعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي

 )HLM(ر المناخ اإلعالن والتوصية المعتمدان خالل االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغيأعاد لقد  ٢- ١
المتقدمة بدور القيادة  اضطالع الدولعلى و" المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة"التأكيد على اإلقرار بمبدأ  ٢٠٠٩في أكتوبر 
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حدد الهدف الطموح في مجال تحسين كفاءة الوقود على المديين المتوسط والطويل، كما اقترح وقد  .في مجال خفض االنبعاثات
. لدوليلبلدان النامية وقدرات كّل منها فضالً عن التنمية المستدامة للطيران ابافي الحسبان الظروف الوطنية الخاصة أن تؤخذ 

إلى  لهادفةاالصادرة عن االجتماع رفيع المستوى الضوء على ضرورة التوسع في التدابير  التوصيات، سلّطت عالوةً على ذلك
 .مساعدة البلدان النامية

خفض االنبعاثات لكن حّل المسائل لآلية مختلفة لخفض االنبعاثات إلى تحقيق الهدف المشترك  ضعوقد يؤدي  ٣- ١
 .وأن يصبح المفتاح لمعالجة المسألةالنصاف بارزا اأن يكون  حالياً ينبغيو .الحالية سيشكّل أساساً لمناقشة المسائل المستقبلية

التي الحالية  راً للمجموع التراكمي النبعاثاتها التاريخية والوضع الراهن النبعاثاتهانظ مسؤولياتهامواجهة على البلدان المتقدمة و
وتعزيز نمو النقل  هامن ناحية أخرى، ستواجة البلدان النامية مهمات شاقّة لتحسين سبل عيش شعوبو. فيها فردال يرتفع نصيب

طيران الدولي في البلدان النامية هي في المقام األول انبعاثات بقاء عن ال الناجمةاالنبعاثات بعبارة أخرى إن فالجوي الدولي، 
 .تؤمن الحاجات األساسية لشعوبها إلى الرحالت الخارجية

 بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ للصين موقف العامال - ٢

بالي اإلطار القانوني  تشكّل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو وخطّة عمل ١- ٢
المسؤوليات المشتركة ولكن "ومبدأ . عن الطيران الدولي الناجمةاألساسي والمقدمة المالئمة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة 

توكول كيوتو من برو ٢-٢وتنص المادة . لعب دوراً قيادياً وأساسياً في معالجة تغير المناخي ذيالرئيسي ال معيارال هو" المتباينة
عن  الناجمةبدور القيادة في خفض انبعاثات غازات الدفيئة ) األطراف في الملحق األول(على وجوب اضطالع البلدان المتقدمة 

الدولية بشأن مد البلدان النامية بالدعم المالي والفنّي وفي مجال بناء القدرات بهدف  الطيران الدولي بشكٍل كبير والوفاء بالتزاماتها
 .بالطيران الدولي وتغيرالمناخ تحسين قدرات البلدان النامية الذاتية على معالجة المسائل المتعلّقة

كول كيوتو، يجب أخذ الظروف على ضوء شروط وأحكام اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتو ٢- ٢
بالمجموع التراكمي  هناك اختالفات كبيرة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة فيما يتعلّقو. حسبانالخاصة بالبلدان النامية في ال

الهياكل األساسية وونصيب الفرد من االنبعاثات وتكنولوجيا الطيران  لالنبعاثات التاريخية ونصيب الفرد من عدد ركّاب الطائرات
من تطور البشرية على البلدان المتقدمة أن تتفهم بالكامل وتحترم حاجات البلدان النامية . وعدد الطائرات لكّل فرد واألموال، إلخ

لنامية في مجال النقل الجوي، كما عليها االضطالع بدور القيادة في خفض االنبعاثات والوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن مد البلدان ا
 .لمساعدة تلك البلدان على تحسين كفاءة الوقود بناء القدراتو في مجال التمويل ونقل التكنولوجيابالدعم 

ويتعين على . بالدعم الكامل ٢٠٠٩االجتماع رفيع المستوى المعتمدة في أكتوبر  إعالن وتوصياتأن يحظي  نبغيي ٣- ٢
. توازن المصالحتحقيق إضفاء طابع الشمولية على جدول األعمال وبهدف ات مستقبالً، وذلك ضااليكاو إعادة تصميم إطار المفاو

لتخفيف والتكييف والدعم المالي ونقل التكنولوجيا، كما ينبغي ا في األهمية بين وينبغي على وجه الخصوص التشديد على التساوي
تولّي التي يتعين عليها اصة بالبلدان المتقدمة المسؤوليات وأهداف خفض االنبعاثات الخ ينبغي على أوالً،: توضيح بعض األحكام

إقامة آليات فعالة لضمان رفع مستوى تقديم التمويل ونقل  ينبغيتعكس طموحاً أقوى؛ وثانياً، دور القيادة في خفض االنبعاثات أن 
التكييف،  بشأنإجراء نقاش معمق  نبغييالبلدان النامية؛ وثالثاً،  لصالحالتكنولوجيا ودعم بناء القدرات من قبل البلدان المتقدمة 

 .بناء المطارات وإدارة الحركة الجوية مجال البلدان النامية إجراءات خاصة بالتكييف في تنفيذ السيما دعم

بشأن  ٤٤على االيكاو أن تضع تنمية النقل الجوي الدولي على رأس أولوياتها، مع األخذ في االعتبار والية المادة  ٤- ٢
مقاييس أو  الهدف المتعلّق بكفاءة الوقود مثّلمن بين األهداف العالمية الطموحة، سيو. اتفاقية شيكاغو وفقات االيكاو أهداف وغاي

 فياألجدى التي تدمج مراقبة االنبعاثات  اإلجراءاتي دولعن الطيران ال الناجمةنصيب الفرد من االنبعاثات التراكمية التاريخية 
لخفض االنبعاثات إلى إعاقة التنمية وهي بالتالي جانب األحادي الضمن إطار السعي  التي تندرج األهداف تلك ؤديستو .التنمية

أو المحايد الكربون نمو التزامات ناشطة لتحقيق أهداف  نفيذتشجع الصين الدول المتقدمة على اتخاذ وتو. ليست عملية وال معقولة
 .هدف البلدان الناميةالتي ال تست تخفيضات االنبعاثات المطلقة
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بير الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة للطيران الدولي، ستوفّر التكنولوجيا والعمليات الفرص امن بين جميع التد ٥- ٢
أن التدابير التكنولوجية والتشغيلية ستشكّل ب الرأي القائل الصين تؤيدو. األجدى لخفض االنبعاثات على نحوٍ فعاٍل ومباشر

المهمة األساسية حالياً عن الطيران وتبقى  الناجمةمحتملة مهمة في الجهود التي تبذلها البلدان النامية لخفض االنبعاثات مساهمات 
في ) MBMs( تقر الصين بالدور اإليجابي للتدابير القائمة على آليات السوقو. لخفض االنبعاثاتً تلك البلدانوالخيار األفضل ل
كنّها تعتقد أنّه يجب عدم تطبيقها بانتظار إجراء دراسات كثيرة عن أثر تلك التدابير على التنمية، السيما ول ،خفض االنبعاثات

البلدان المتقدمة كذلك تولّي دور القيادة في إدخال التدابير القائمة على ويتعين على . على تنمية الطيران الدولي في البلدان النامية
تعارض الصين التطبيق األحادي الجانب وغير و. مستقبالًلتبادل ابهدف  راز التقدم القابل لإلثباتآليات السوق فيما بينها وإح

 .االنبعاثاتلالتجار العالمي ب المتمايز واإللزامي

اإلجراءات التي اتخذتها الصين وإنجازاتها في مجال : حالة - ٣
 عن الطيران الدولي الناجمةالسيطرة على االنبعاثات 

تنمية الطيران المدني لتحويله إلى صناعة "على أنّها  بالنسبة إلى الصين للطيران المدني "نمية المستدامةالت" تُعرف ١- ٣
وتقوم إدارة الطيران ". خفض االنبعاثاتلحفاظ على الطاقة وعلى االناشط  تشجيعمن خالل ال مقتصدة للموارد وغير مضرة بالبيئة

جراءات ضمن نطاق صالحياتها وقدراتها بهدف التقليل إلى أدنى حد من االنبعاثات بتعبئة وتطبيق اإل) CAAC(المدني في الصين 
عن  الناجمةخطّة لخفض استهالك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة "، وضع من جملة أمورضعن الطيران مما يشمل،  الناجمة
عن الطيران في  الناجمةنات المتعلّقة باستهالك الطاقة واالنبعاثات البيا ؛ وإنشاء تدابير خاصة بها لجمع ورصد وتقييم"الطيران
وتحسين االستخدام المرن  ؛وتقوية آلية اإلشراف واإلدارة الخاصة بها والتي تستهدف شركات الطيران والمطارات ؛الصين

) APU(عمليات وحدة القدرة الثانوية والتشجيع على استبدال  ؛التقليل إلى أدنى حد من مسافات الطيرانبهدف  للمجال الجوي
واإلعالن عن برنامجها القتصاد الطاقة وخفض ؛ لى األرضعبوحدات القدرة األرضية ووحدات تكييف الهواء لخفض االنبعاثات 

 .االنبعاثات على نطاق واسع عبر الصناعة

مؤقّت خطّ "ة الطائرات إلى تحويل حركبغية إدارة الطيران المدني في الصين  التي بذلتها جهودال لقد سمحت ٢- ٣
ستهالك ال، مما أدى إلى خفض ٢٠٠٩ة الطيران عام فمليون كيلومتر من مسا ١٥,٨ما مجموعه  توفيرب" يتّسم بالفعاليةومستقيم 

تجريبي الستبدال البرنامج العبر و. طن ٢٨٠٠٠٠حوالي بيقدر نبعاثات ثاني أكسيد الكربون تراجع الطن و ٨٨٠٠٠ تهالوقود قيم
) PEK( يجينعمليات وحدة القدرة الثانوية بوحدات القدرة األرضية ووحدات تكييف الهواء في مطارات دولية كمطار العاصمة ب

 طن من الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ٣٨٠٠٠، تم توفير )CAN(وغوانغزو بايون  )PVG(وشنغهاي بودونغ 
، اتخذت شركات الطيران في الصين، الواحدة تلو األخرى، إدارة الطيران المدنيمن  بدفعٍو. ٢٠٠٩عام  طن ١٢٠٠٠٠بحوالي 

حسين وتشمل اإلجراءات المتّخذة الت". الطيران األخضر"الكربون تحت عنوان  ثرأأو التعويض عن /إجراءات لتحسين العمليات و
 م شركات الطيران في الصين باإلدخال التدريجي عالوةً على ذلك، تقو. خطّ سير الرحلة ومسافات الطيران هياكللالمستمر

وبالتالي فقد  .على الرغم من الصعوبات الماليةمنها، ألنواع جديدة من الطائرات والمحركات واإلزالة التدريجية ألنواع قديمة 
 .جوي العالميبات متوسط عمر األسطول الجوي الصيني أقّل من ثمانية أعوام، متخطّياً بذلك متوسط عمر األسطول ال

الجهود المبذولة لمتابعة خفض انبعاثات الكربون من خالل السعي  ستعزز إدارة الطيران المدني في الصين ٣- ٣
 .أنواع الوقود البديل للطيران ونشرها تطوير مجال للحصول على التعاون الدولي في

  توصية - ٤
واعتماده  ،)دإلى ) الفقرات أ ،التنفيذيالمقترح ضمن الموجز  في النص الجمعية العمومية مدعوة للنظر  ١- ٤

  .لقراراإلدخاله في 
  ـ ىـانته ـ


