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  االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي
  تغير المناخو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧مونتريال، من 

  سبل قياس التقدم المحرز:  من جدول األعمال٣البند 

  سبل قياس التقدم المحرز

  ) من األمانة العامةورقة مقدمة(

  الموجز
 غـازات   لتقدير انبعاثات األعمال التي اضطلعت بها االيكاو      هذه الورقة   تبرز  

المعنـي بـالطيران    الفريـق   لخص مناقشات   تن الطيران، و  الصادرة ع الدفيئة  
 تحقيـق أهـداف    من أجل قياس التقدم المحرز    سبل  الدولي وتغير المناخ بشأن     

 متطلبات اإلبالغ التفاقيـة   تقدم وصفا ل  الطيران الدولي، و   مناالنبعاثات  خفض  
نظـر االجتمـاع    تعرض على   لتغير المناخ،   األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة ب    

  .رفيع المستوى
  .٥يرد اإلجراء المعروض على االجتماع رفيع المستوى في الفقرة 

  المقدمة  -١
الحكومات التي تنفذ بها    كيفية  عن ال توافر معلومات موثوقة عن انبعاثات غازات الدفيئة وكذلك         تم اإلقرار بأن      ١-١

الرئيـسية لنجـاح االتفاقيـة       المسائل   هو من تغير المناخ   المتعلقة ب تحدة اإلطارية    اتفاقية األمم الم   في إطار عملية  التزاماتها  
 بـسبب   أساسـا الطيران تحديا بالنسبة لعدد من البلدان       الصادرة عن   تقدير االنبعاثات   مسألة  وقد شكّلت   . وبروتوكول كيوتو 

 ،االيكـاو بـدعم مـن     المعني بتغير المناخ،     الفريق الحكومي الدولي   وقد وضع .  الالزمة اإلحصائية المعلومات   إلىاالفتقار  
الـصادرة عـن    لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة     تغير المناخ   المتعلقة ب  المتحدة اإلطارية    المنهجية التي تستخدمها اتفاقية األمم    

تحقق منها من   إلبالغ عنها وال  التي يمكن ا   للقياس و  ةقابلال األعمالمفهوم   يمثلفي سياق خطة عمل بالي،      و. الطيران الدولي 
 العناصر الرئيسية التي يجري التفاوض بشأنها في إطار عملية اتفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة              أحد  جميع األطراف   جانب  

  .المتعلقة بتغير المناخ
تحسين تقديرات انبعاثات الطائرات مـن خـالل اسـتخدام نمـاذج             ب  لما يقرب من أربعة عقود     قامت االيكاو   ٢-١

 بشأن المـسائل المتعلقـة   الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخوثيقة مع وطيدة وولها عالقة عمل   ،ومنهجيات معقدة 
نبعاثـات  الاستهالك الوقود وا  ببيانات عن    المعني بتغير المناخ  الدولي   الفريق الحكومي    تزويدهذا التعاون   ويشمل  . بالطيران



 - 2 - HLM-ENV/09-WP/10 

؛ والتوصية بخيارات لتحسين منهجيات تقدير انبعاثات       النبعاثاتكملة ل  منقحة ومست  تقديم عوامل و؛  لطيرانلموثقة  من نماذج   
الحكـومي الـدولي    االيكاو، أعد الفريـق     وبناء على طلب من     . هاعنواإلبالغ   ن الطيران الدولي  الصادرة ع غازات الدفيئة   

 المتعلقان  الثالث والرابع الفريق  ناقش تقريرا   ، و "الطيران والغالف الجوي العالمي   " تقريرا خاصا بعنوان     المعني بتغير المناخ  
  . أثناء الطيرانآثار انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن الطائرةاحتساب هج نُبالتقييم 

  عمل االيكاو لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة  -٢
ـ  قدرة قويـة     من أجل بناء   موارد كبيرة    لاليكاوالتابعة  في مجال الطيران    لجنة حماية البيئة    خصصت    ١-٢ دير لتق

، تـم   ٢٠٠٧والتي بدأت في عـام      ،  لجنة حماية البيئة   ل الحاليةية  تحليلالدورة ال خالل  و. الطيران منالدفيئة  انبعاثات غازات   
ـ و. إلعداد هذه التقديرات  ها  قبولوتم  استعراض أربعة نماذج     دمت تقـديرات أوليـة   باستخدام مجموعة من السيناريوهات، قُ

  .المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ  لالجتماع الرابع للفريق٢٠٥٠إلى  ٢٠٠٦ ترة من للفثاني أكسيد الكربونالنبعاثات 
االيكـاو  حاسـب   "وهـي   ،  ة من األقران  ستعرضم االيكاو أداة حاسوبية حيادية   ، وضعت   باإلضافة إلى ذلك  و  ٢-٢
ثـاني أكـسيد    حاسب انبعاثات    ال اهذقدر  يو. االيكاو على االنترنت  خالل موقع   تاح للجمهور من    التي ت و" نبعاثات الكربون ال

 الجوي  همعزى إلى سفر  التي ت سمح للركاب تقدير االنبعاثات     ي وهف.  التعويض  في برامج  امن السفر جوا الستخدامه   الكربون  
مع تحديد درجـة    ،  فحسبالمقصد  اسم مطار المغادرة ومطار     المستخدم إدخال   تتطلب من   للتفاعل  من خالل واجهة بسيطة     

 المتاحـة    الـصناعة  طبق أفـضل بيانـات    ت يهو حاسبالستخدمها  يالمنهجية التي   لجنة حماية البيئة     وضعت قدو. سفرهم
عوامـل حمولـة الركـاب والبـضائع        ومحددة،  الطريق ال  الطائرات، وبيانات    طرزعوامل مثل   مختلف ال للجمهور لحساب   

ثـاني أكـسيد    نبعاثـات   الإلعداد قوائم جرد    هذه الحاسبة في جميع أنحاء منظومة األمم المتحدة          ويجري استخدام . المنقولة
  .ياد المناخيحالمتعلقة بال من السفر جوا دعما لمبادرة األمم المتحدة الكربون

 بشأن سبل المعني بالطيران الدولي وتغير المناخمناقشات الفريق   - ٣
  قياس التقدم المحرز

عـن  رير  اتق تقدم   لدول أن ه ينبغي ل  لمناخ على أن  المعني بالطيران الدولي وتغير ا    للفريق  االجتماع الثالث   اتفق    ١-٣
أن تواصـل تقـديم   العامـة  ، وأنه ينبغي لألمانـة  ٦٧ بموجب المادة االيكاو واستهالك الوقود سنويا وفقا لمتطلبات    الحركة

 قدم تقريرا إلـى    أن ت   العامة األمانةأن يطلب إلى    على  اتفق الفريق   كما  . للدول فيما يتعلق بإجراءات اإلبالغ     الفنيةالمساعدة  
 تعـزز التي يمكن لاليكاو أن تحسن أو كيفية الصيل يتناول بالتف بالطيران الدولي وتغير المناخ المعنياالجتماع الرابع للفريق   

 المتاحةلبيانات ينبغي ل، المسألةهذه  ومن أجل تناول    .  تحقيق األهداف  نحوجمع البيانات لدعم رصد التقدم المحرز       عملية  بها  
المتعلقـة  تفاقية األمم المتحدة اإلطارية     اإلبالغ ال  فضال عن نطاق متطلبات    أخرى، بما في ذلك صناعة الطيران     من مصادر   
 .قدر اإلمكان الجهودفي  تؤخذ بعين االعتبار من أجل تجنب أي ازدواجية ، أنبتغير المناخ

لطيران، عقدت األمانـة العامـة   وقود لعن استهالك ال  من أجل فهم أفضل للتحديات المرتبطة بجمع البيانات         و  ٢-٣
الدولية، وإعداد قـوائم     ة خبيرا في السياس   ٢٠أكثر من    جمع عن استهالك الوقود والذي      جمع البيانات بشأن   اجتماعا   لاليكاو

قدم هؤالء الخبراء وجهة نظرهم فيما يتعلق بجمـع البيانـات فـي             و. التحققالمتاحة، وإجراءات   الجرد، ومصادر البيانات    
القـدرة علـى    الحظ االجتماع أهمية    و.  استهالك وقود الطائرات واستخدامها إلجراء تحليالت وتقييمات بيئية        عنالمستقبل  

للبيانات دقيق  التحديد ال  و ،إنتاج تقديرات متسقة   من أجل    مع تلك التي تم جمعها من منظمات أخرى       المحصلة  مقارنة البيانات   
ـ ت استهالك الوقود يعزز قدرة المنظمة على إجـراء تحلـيال   عنبياناتالوأقر االجتماع بأن جمع     . يتم تقديمها سالتي   ة  بيئي

أوضح اسـتنتاج  ومع ذلك، . مسارالإلى بيانات المستخدمة حاليا مثل النمذجة استنادا      األخرى  تقييم المتطورة   الويكمل أدوات   
  . الممكنة للطيرانحليالت البيئيةلتلكاملة أن يتناول الطائفة الجمع البيانات من شكل واحد ه ال يمكن لجتماع أناال
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واتفاقيـة  لكل من االيكاو     بيانات استهالك الوقود     عنإلبالغ  لمسألة العبء الملقى على كاهل الدول       ونوقشت    ٣-٣
، ٢٠٠٩مارس  شهر  في   اتءاإلحصالفريق خبراء   تغير المناخ خالل االجتماع الرابع عشر       األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة ب    

اتفاقية إجراءات  و اليكاو ا ما دامت إجراءات  أنه  إلى    الخبراء فريقأشار  و. العمليتينإلى المواءمة بين هاتين     بهدف التوصل   
بالنسبة لاليكاو من جانب الناقلين     (إلبالغ عن البيانات تستند إلى مبادئ مختلفة        ل  المتعلقة بتغير المناخ   األمم المتحدة اإلطارية  

 المنـاخ  المتعلقة بتغير  تفاقية األمم المتحدة اإلطارية   وبالنسبة ال  من اتفاقية شيكاغو،     ٦٧ادة  ن في الم   على النحو المبي   ينجويال
وعالوة على ذلك،   . ام بينه المواءمة مختلفة، فسيكون من الصعب      اأغراض) من نواح معينة  (تخدم  و) عن طريق بلد المغادرة   

مثـل   ال تأتي من المصادر نفسها        المتعلقة بتغير المناخ   ة اإلطارية  اتفاقية األمم المتحد   إلى المبلغةتم التأكيد على أن البيانات      
  .لاليكاو ٦٧المادة آلية البيانات التي يجري اإلبالغ عنها بموجب 

جمع البيانـات عـن     إلى  ستكون هناك حاجة     إلى أنه    اتءاإلحصالفريق خبراء   عشر  االجتماع الرابع   خلص    ٤-٣
االنتقـال إلـى    العالمي، وأيد   لنقل الجوي   لتقدير استهالك الوقود الفعلي     من أجل    نيالجويالناقلين  استهالك الوقود من جانب     

 ينالجـوي من جانب النـاقلين     باعتماد نموذج جديد لإلبالغ عن استهالك الوقود        التوصية  لاليكاو ب التابع   اتحصاءاإلبرنامج  
لفريـق  ي اقتراح االجتماع الرابع عـشر        ف ٢٠٠٩ نوفمبر    شهر فيءات  اإلحصالشعبة   ةشرالعا وستنظر الدورة . ينالتجاري
، من أجل تقديم    ين التجاري ينالجويمن جانب الناقلين    استهالك الوقود    عن   جمع البيانات عملية  بشأن تنفيذ    اتءاإلحصاخبراء  

  .ناتهذا الشرط الجديد لجمع البيابإضافة  التابع لاليكاو اتاإلحصاءتوصية إلى لجنة النقل الجوي والمجلس لتعديل برنامج 
ألمانة العامة   االيكاو ا  مجلسيكلف  " أوصى التقرير النهائي للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بأن         و  ٥-٣

، وذلـك علـى     لوقود ا استهالكالحركة و  عن من االتفاقية لجمع البيانات من الدول        ٦٧المادة  ها في إطار     آلية وتنفيذ  بإعداد
حرزه الدول على    بالتقدم التراكمي الذي ت    ثالث سنوات  مرة كل    ةوميالجمعية العم  تبلغ   ينبغي لاليكاو أن   "هوأن" أساس سنوي 

  ".المستوى العالمي
 نوعيـة  من االتفاقية منظورا بشأن التقدم المحرز تمـشيا مـع            ٦٧في إطار المادة    محصلة  لبيانات ال وستقدم ا   ٦-٣

، هناك اختالفات إقليمية في مـستوى       ٦٧المادة  بموجب   يكاواال التي جمعتها     األخرى البياناتغرار  وعلى  . البيانات الواردة 
مستقلة للتحقق من صحة البيانـات       إيجاد وسيلة     حاجة إلى  ثمةولذلك  . االيكاونوعية المعلومات المقدمة إلى     في  االستجابة و 

أن  واستهالك الوقـود  ركةالحنمذجة ومن شأن . البياناتتقييم األخطاء في    في البيانات و  الثغرات   لتقرير عن وذلك ل الواردة،  
  االيكـاو ال تملـك وفي حين . وسيلة مستقلةمتأتية من وفر وسائل للتغلب على هذه القيود عن طريق تقديم تقديرات عالمية       ت

من خـالل لجنـة     فإن تقييم النماذج    كفاءة نظام الطيران العالمي،      ل التثبت/النوع من التحقق  حاليا قدرات النمذجة لتوفير هذا      
بموجـب   المحصلةالقدرة على دمج البيانات     ستتسنى  ،  مالئماستثمار  وبوجود  .  في هذا المجال   كبيربأمل  بشر  ييئة  حماية الب 

لتقـديم وسـيلة أكثـر     ،لجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران    نموذجية، مثل تلك الصادرة عن ال       مع نتيجة  ٦٧المادة  
  .المحرزقياس التقدم ا لمنهمع إمكانية التحقق موثوقية 

هذه البيانات على أساس منتظم ويمكن      بشأن  تغير المناخ   المتعلقة ب اإلطارية  يمكن إبالغ اتفاقية األمم المتحدة      و  ٧-٣
كجـزء مـن   المنفذة األنشطة المتصلة بقطاعات معينة و  لتقييم التقدم الذي أحرزه قطاع الطيران الدولي في سياق          استخدامها  
  .غير المناخفي المستقبل بشأن ت اتفاق عالمي

الـدول  واإلبالغ عنها من جانـب      عمل  الخطط  وضع  ب بالطيران الدولي وتغير المناخ   لفريق المعني   وأوصى ا   ٨-٣
قيـاس التقـدم    االيكاو مـن     لتمكين  لديها  لمعالجة االنبعاثات الصادرة عن قطاع الطيران الدولي       ها وإجراءات ها سياسات بشأن

  .اثات الطيرانتدابير للحد من انبعالالمحرز في تنفيذ 
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  لالبالغ عن البياناتاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخمتطلبات   -٤

 بشأن اإلبالغ عن قـوائم الجـرد         األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ      وفقا للمبادئ التوجيهية التفاقية     ١-٤
ن الطيران الدولي والنقل البحري كجزء من قـوائم  الصادرة ع الدفيئة انبعاثات غازاتحساب الوطنية لغازات الدفيئة، ينبغي    

تغير المناخ، ولكن ينبغـي اسـتبعادها مـن         األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة ب    اتفاقية  الجرد الوطنية لغازات الدفيئة ألطراف      
 دقيـق    فني ا البلدان المتقدمة لتقييم   تخضع المعلومات التي تقدمه   و. يتم اإلبالغ عنها بصورة منفصلة    أن  المجاميع الوطنية، و  

 .تغير المناخاألمم المتحدة اإلطارية المتعلقة ب عملية اتفاقية في إطاركجزء من عملية االستعراض المنشأة 

 االتفاقية وبروتوكول كيوتـو، ينبغـي       في إطار غازات الدفيئة   لجرد  القوائم  الخاصة ب توجيهية  المبادئ  لوفقا ل و  ٢-٤
. الطيران الدولي وفقا للمنهجيات التي وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيـر المنـاخ   الصادرة عن   االنبعاثات  تقدير  

 ١٩٩٦لفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المنـاخ لعـام          لاستخدامها حاليا هي المبادئ التوجيهية      جري  لمنهجيات التي ي  وا
التوجيهات المتعلقة بالممارسـات الجيـدة      بها  وضعتها  بالصيغة التي    الدفيئة،قوائم الجرد الوطنية لغازات     الخاصة ب المنقحة  

.  لغـازات الدفيئـة    قوائم الجرد الوطنية  وجوانب الشك في إدارة      المعني بتغير المناخ  التي وضعها الفريق الحكومي الدولي      
 أو لركـاب لمقصد الوالمغادرة ة والدولية التي تستند إلى نقطهذه المبادئ التوجيهية على تعاريف للرحالت الداخلية      وتحتوي  

 .١المشغل أو  تطبيقها بغض النظر عن جنسية الناقل، وينبغيبضائعال

استهالك الوقود واستخدام عوامل االنبعاثـات المحـددة لمختلـف       على أساس   انبعاثات غازات الدفيئة    تُحسب    ٣-٤
سـاليب   ثالثة مستويات مـن األ بتغير المناخ المعني المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي وتوفر  . غازات الدفيئة أنواع  

ومـن  .  اسـتهالك الوقـود  عـن لالستخدام مع البيانات المتاحة ) المنهجيةا كلما زاد تعقيد   عالي المستوىكلما كان   (مختلفة  ال
  .النبعاثاتلة الزمنية لسلسفي اللضمان االتساق على مر الزمن بصورة متسقة هذه المنهجيات تطبيق الضروري 

 بمرور الوقت، ال تـزال هنـاك تحـديات          اقد تحسن ها   تقدير هذه االنبعاثات واإلبالغ عن      أن على الرغم من  و  ٤-٤
 بعض مثال(نهج موحد لجمع البيانات      يوجد   على سبيل المثال، ال   ف. الحصول على بيانات مصنفة حسب نوع الوقود      بمرتبطة  
 الوقـود والنفقـات      على ضرائبال باستخدام البيانات البديلة مثل فرض       والدوليةالداخلية  تميز بين أنواع الوقود     التي  البلدان  

النفط أو من   على البيانات المقدمة من شركاتىخربلدان أعتمد ت، في حين    النقل معلومات عن علم أو بلد تسجيل شركات      الو
 الـسلطات /وكـاالت المختلف  ستخدمها  تلنقل الدولي   ل  متعددة اريففي بعض البلدان تع   هناك  وعالوة على ذلك،    ). لينالمشغ

أو الدولي   الوقود في النقل   أنواع   جميعه قد تم استخدام     مثل هذه المشاكل إلى افتراض أن     أدت  في بعض الحاالت،    و. وطنيةال
يمكن أن يؤدي إلى سوء تقـدير إجمـالي    هذا االفتراض  أن مثل    األولفي الملحق   ألطراف   ويرى ا  . على حد سواء   ليالداخ

  .مشاكل االمتثال المحتملة إلى ة، وبالتالياالنبعاثات الوطني
معلومـات عـن    تبلغ  البلدان النامية أيضا    فإن   عنها البلدان المتقدمة سنويا،      تبلغإضافة إلى المعلومات التي     و  ٥-٤

لكن و. الالزمة مصنفةالالبيانات   لديها   كونتالطيران الدولي والنقل البحري شريطة أن       الصادرة عن   انبعاثات غازات الدفيئة    
ألحكام الواردة فـي    وعمال با . ١٩٩٠البلدان النامية توفير تقديرات االنبعاثات بالنسبة لجميع السنوات منذ عام           ال يطلب من    

، فـي إطـار    لكلذ. ١٩٩٤وإما لعام    ١٩٩٠ لعام إما   البياناتغالبية البلدان النامية    تبلغ  إلبالغ،  با الخاصة   المبادئ التوجيهية 
، ال توجد بيانات عن القطاع كله تغطي جميـع البلـدان وجميـع              لمتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ     األمم ا  عملية اتفاقية 
  . إلى العام الحالي١٩٩٠ ذ عامالسنوات من

                                                        
قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة علـى أبـسط         الخاصة ب  ٢٠٠٦ناخ لعام   بتغير الم لفريق الحكومي الدولي المعني     لالمبادئ التوجيهية   تحتوي    ١

 استخدام هذه المبـادئ  إمكانيةي قرار بشأن ولم يتخذ أ.  فقطالنهائيمقصدها ريف للرحالت الداخلية والدولية والرحالت البحرية التي تشمل         اتعال
 .تعلقة بتغير المناخ المالتوجيهية في إطار عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
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المتعلقـة بتغيـر   تفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة    التابعة الالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تلقت    ٦-٤
األعمال الجارية المتعلقة باالنبعاثات الناجمة عـن اسـتخدام   االيكاو عن  الثامنة والعشرين، معلومات من  ، في دورتها  المناخ

ضرورة مواصلة التعاون وتبادل المعلومـات بـين        ب  الهيئة الفرعية  أقرتخالل هذا االجتماع،    و. في الطيران الدولي  الوقود  
لهيئة الفرعية على مواصلة    لن  والثامنة والعشر ة  دور ال وافقتو. تغير المناخ المتعلقة ب واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية      االيكاو

 ٣١/٥ مـن  مبـدئيا  االمقـرر عقـده  (لهيئة الفرعية ة الثانية والثالثين لدور الهذه المسألة فيب ذات الصلة  القضاياالنظر في   
  ).١١/٦/٢٠١٠ إلى

 اإلجراء المعروض على االجتماع رفيع المستوى  -٥

  : القيام بما يليالجتماع رفيع المستوىامن يرجى   ١-٥
ونـشر  تجهيـز   تجربتها وخبرتها في مجال جمع و     بفيما يتعلق   خاصة   لاليكاويادي  رالدور ال أن يبرز     )أ

   قطاع الطيران الدولي؛عنة البيانات الموثوق
 الـصلة  الحصول على المعلومات وقدرات النمذجة المالئمـة ذات  التي يمثلها لاليكاوهمية  أن يقر باأل    )ب

 من أجل تقييم وقياس التقدم المحرز في تنفيـذ          ،٦-٣، على النحو الوارد في الفقرة       انبعاثات الطيران ب
   من مساهمتها في تغير المناخ؛الحدتدابير 

الطيـران  الصادرة عن  تقدير االنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة      /آلية لقياس بأن تضع االيكاو    طلب  أن ي   )ج
  ؛اهوالتحقق من الدولي

التقدم المحرز من خالل اإلبالغ عـن بيانـات          قياسااليكاو بشأن   دعم عمل   أن ت الدول  طلب من   أن ي   )د
  حركة واستهالك الوقود؛السنوية عن 

عمل التي تحدد السياسات واإلجراءات الالزمة لمعالجة الخطط أن تضع وتبلغ عن    الدول   من   طلبأن ي   )ه
  ؛لديهاولي االنبعاثات الصادرة عن قطاع الطيران الد

تقـدير  / تعزيز الثقـة فـي قيـاس       فيااليكاو  دعم الجهود التي تبذلها     تواصل  أن  طلب من الدول    أن ي   )و
جملة أمور، تحسين    من خالل، ضمن     الطيران الدولي الصادرة عن   االنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة     

  ؛قدرات النمذجة للمنظمة
ن الطيـران الـدولي   الصادرة ع انبعاثات غازات الدفيئة عنتقارير منتظمة  االيكاو تقدمبأن طلب أن ي   )ز

التقدم المحـرز    كجزء من مساهمتها في تقييم    تغير المناخ    األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة ب     اتفاقيةإلى  
  .قطاعال في جراءاتاإلتنفيذ في 

 ـ انتهـى ـ

 


