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  رفيع المستوى بشأن الطيران الدوليالاالجتماع 
  تغير المناخو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧مونتريال، من 

  األهداف الطموحة وخيارات التنفيذ : من جدول األعمال ١البند 

  وما بعده الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ  عملبرنامج
  )أستراليا من ورقة مقدمة(

  موجز
 خطوة ايجابيـة  ذي أعده الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     اليعتبر برنامج العمل    

ذا ما رغب فـي أن      ا المزيد من العمل  ، ولكن سيحتاج قطاع الطيران الدولي إلى        الى األمام 
وال بـد  .  انبعاثات غازات الدفيئة عالميـا من في الحد من حصته بهايساهم مساهمة موثوق    

تحقيق النمـو   يسلك القطاع السبيل اآليل إلى      حتىنبعاثات  من تحديد أهداف معينة لخفض اال     
  . الزمنمع مرور في انبعاثات الكربون للقطاع  يليه تخفيض صاف للكربون،المحايد

عداد إطـار   ما إ أوتشكل التدابير القائمة على آليات السوق عنصرا أساسيا لتحقيق األهداف،           
  .لى آليات السوق فيعتبر أولويةدعم اعتماد تدابير مناسبة قائمة علمتوافق عليه 

لطيران الدولي وكيفية تطبيق التـدابير القائمـة        ا أن يتم التنسيق ما بين أهداف        الحرجومن  
اعداد برنـامج   على  على نطاق أوسع     العملوبين  على آليات السوق على الطيران الدولي،       

). UNFCCC (نـاخ تغيـر الم  بـشأن     االطارية ألمم المتحدة اتغير المناخ من خالل اتفاقية      
 والمتـسقة مـن خـالل       الملحةشجع الدول األعضاء على الدفع بعجلة اتخاذ اإلجراءات         وتُ
  . االطارية وااليكاو على حد سواء األمم المتحدةتفاقيةا

وفي إطار االيكاو، ينبغي إعداد آلية للرد الفوري على نتائج مؤتمر األطراف الخامس عشر              
لجمعيـة  قبـل انعقـاد ا     هذه المسائل    وإحراز تقدم في  اإلطارية    األمم المتحدة  التفاقيةالتابع  

  .٢٠١٠عام في العمومية 
  .٧ويرد اإلجراء المعروض على المؤتمر الرفيع المستوى في الفقرة 

 المقدمة -١

. الى األمامخطوة هامة الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ   من بهالموصىيمثل برنامج العمل  ١-١
والقرار الذي اتخذه المجلس في الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ  االسترالية توجهات وتدعم الحكومة
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٣٠/٦/٢٠٠٩) C-DEC 187/14 ( توافق لآلراء بشأن من تحقيقوقد تمكن الفريق .  برنامج العمل كاملعلىبالموافقة 
التي ستراليا دعوة رئيس المجلس أ قدرتو. ر المناخإسهام الطيران الدولي في تغيمسألة عناصر أساسية الستراتيجية تعالج 

   .GIACCفعالة في أعمال فريق المشاركة السنحت لممثل استراليا في 
ويتعين . انجاز المزيدممكن وينبغي ف.  برنامج العمل هو نقطة انطالق إن، مع ذلك، استراليا حكومةوتعتبر ٢-١

 وفي حين. البرنامجب لالرتقاء السبل واتباعر من تنفيذ برنامج العمل المجلس القيام بأكثوعلى الدول األعضاء في االيكاو 
 قطاع الطيران الدولي لمساهمة مسؤولة في استراتيجية صلبة وشاملة ضعيفا فيستراليا برنامج العمل، إال أنها تعتبره أ تدعم
 .تغير المناخثار آ للحد من والذي يجب تحقيقهبعاثات غازات الدفيئة عالميا النتحقيق انخفاض فعلي في 

  الطيران الدولي وتغير المناخ -٢
مستويات  فوق يالعالم الحرارة على أن متوسط واسع النطاق اتفاقوثمة . تحديا عالمياتغير المناخ يمثل  ١-٢

تمهيد السبيل الستقرار   الىلعالما يحتاج وكهدف عالمي، .الحقبة الصناعية ال ينبغي أن يتجاوز درجتين مئويتينما قبل 
 تحقيقو. أو أقل لمعادل ثاني أوكسيد الكربون (ppm)من المليون جزءا  ٤٥٠مستوى  انبعاثات غازات الدفيئة على تركيزات

 . بعد ذلكوتتراجع ممكن ذروة في أقرب وقتال  تحتاج الى أن االنبعاثات العالميةيعنيهذا الهدف عمليا 

وظ من انبعاثات غازات المتزايدة بشكل ملح بما في ذلك الطيران الدولي مع حصته ،ويجب على كل قطاع ٢-٢
آخذ في  إجراءات عالمية قوية بشأن تغير المناخ اتخاذاالتجاه السياسي نحو و. ، أن يقوم بدوره بشكل كامل وعادلالدفيئة
 . القطاع من الصافيةخفض االنبعاثاتل تبعا لذلك مع عمل طموحلدولي  ويجب أن يستجيب قطاع الطيران ا،النمو

 نوبما أ. ن األزمة المالية الحاليةر جوا مع تعافي االقتصاد العالمي مالسفزداد الطلب على ن ييتوقع أ ٣-٢
 الحد منسيتم أوال  القصير والمتوسط، فاألجلينفي الطيران على  للتطبيق الستخدامها خيارا قابال ليست أنواع الوقود البديلة

 . تصميم الطائرات والتحسينات التشغيليةمن الكفاءة المتواصلة ادةزينبعاثات الطيران الدولي من خالل المصاحب في االنمو 
طيران الناتجة عن الة الكربون مو المتوقع في الحركة الجوية وبصمعن النهذه التدابير ومن غير المرجح أن تعوض 

  .الدولي
لفريق المعني  برنامج عمل ا في المئة على أساس سنوي للهدف الطموح لكفاءة الوقود الوارد في٢إن نسبة  ٤-٢

وان الموافقة على هذا الهدف . هو أقل من النمو المتوقع في انبعاثات الطيران العالميةبالطيران الدولي وتغير المناخ 
 أساسا موافقة على النمو المتواصل لالنبعاثات  الدولي ستمثلقطاع الطيران التي يمكن أن يحققها باعتباره الغاية القصوى
  .ويتعارض ذلك مع هدف تخفيض االنبعاثات عالميا. دوليالناتجة عن الطيران ال

التنمية التجارية على نطاق امدادات الوقود و أجذرية في تصميم الطائرات الختراقات اال وفي غياب    ٥-٢
زيادة مكاسب الكفاءة الطيران إلى صناعة وقد دفعت الحوافز التجارية .  تدريجيا الكفاءةمكاسب، ستزداد منخفضة الكربون

الضروري، ما لم فض االنبعاثات ختحقيق  التدابير القائمة على آليات السوق البديل الواضح الوحيد لتقدم. لى أقصى درجةإ
  .تفرض قيود على الطلب للسفر جوا

  إجراءات الحكومة االسترالية  -٣

اثات غازات اتخاذ اإلجراءات الحاسمة بشأن تغير المناخ لخفض انبعبملتزمة إن الحكومة االسترالية     ١-٣
  .الدفيئة
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  بحلول٢٠٠٠ في المئة من مستويات عام ٢٥خفض االنبعاثات بنسبة تصل إلى بستراليا أ تعهدت    ٢-٣
 وسيتحقق هذا االنخفاض من خالل . أو أقلمن المليونجزءا  ٤٥٠ قادر على تقديم، في إطار اتفاق عالمي ٢٠٢٠  عام

 ستشمل أيضا ، بهااالتجارخطة  ولى نطاق النظام االقتصاديعسقف  -(CPRS)التلوث الناتج عن الكربون خطة خفض 
خفض التلوث الناتج  تنفذ على أساسه خطة مشروع قانونوإن الحكومة االسترالية مصممة على اعتماد . الطيران الداخلي

عند تخطيها لدفيئة ك الطاقة وانبعاثات غازات اوالتشريع قائم لالبالغ اإللزامي عن استهال.  بحلول نهاية العامعن الكربون
  .سقفا معينا

 في المئة ٢٠ سيؤدي الى الحصول على ٢٠٠٩ منفصال في أغسطس تشريعاد البرلمان االسترالي اعتم    ٣-٣
  .ة القابلة للتجديدالطاق من مصادر إمدادات استراليا بالكهرباءمن 

  بين إجراءات االيكاور المناخ وتغيبشأن   بين إجراءات اتفاقية األمم المتحدة اإلطاريةالتنسيق   -٤

في غياب التزام مشترك واضح لمعالجة انبعاثات الطيران الدولي من خالل االيكاو، اقترحت استراليا بأن     ١-٤
بشأن  وبأن يتم التفاوض  لقطاع الطيران الدولي، لخفض االنبعاثات عالمياتحدد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية هدفا استدالليا

ن لك وااليكاو بدور قوي في تنفيذ الهدف،ومن المتوقع أن تحتفظ .  اإلطارية األمم المتحدةتفاقيةلمي جديد برعاية ااتفاق عا
سيمهد  اإلطارية  األمم المتحدة نطاقا ضمن اتفاقيةاألوسع الهدف واتفاق إطاري منسق مع برنامج التغير المناخي إنشاء

  .الطريق أمام االيكاو إلحراز تقدم

 تعزيزل للنظر في تدابير فرصة أخرى ٢٠١٠اليكاو في أواخر عام العمومية لجمعية ال وسيتيح اجتماع    ٢-٤
 الفترة الفاصلة ما بين انعقاد مؤتمر األطراف الخامس منعلى أمثل وجه االستفادة ومن المهم أن يتم . وبناء برنامج العمل
وقد ينظر المجلس، على سبيل االستعجال، في وضع . ٢٠١٠الجمعية العمومية في بين انعقاد  و٢٠٠٩عشر في ديسمبر 

عملية لمراجعة نتائج مؤتمر األطراف الخامس عشر والتخطيط لكيفية تسريع اتخاذ اإلجراءات في الفترة المفضية إلى انعقاد 
  .٢٠١٠ في  العموميةالجمعية

  األهداف الخاصة بالطيران الدولي  -٥

 نطاقا عمل أوسع عن قطاع الطيران الدولي جزءا من ات الصادرخفض االنبعاث إجراءينبغي اعتبار     ١-٥
.  المطلق في مجمل االنبعاثات بدون تأخيرالخفضفي اطار الحاجة الملحة لتحقيق كما ينبغي معالجتها بشأن تغير المناخ و

قطاع الطيران عن الناتج الكربون صافي ينبغي لمسار   اضطلع الطيران الدولي بدوره،إذا أنه وتطرح بقوة حجة مفادها
  .لتخفيضات شاملة المحددة أن يواكب المساراتالدولي 

  : الطيران الدوليقطاعل ةمحتملال، يقترح تحديد األهداف مسارات كربون عالمية متفق عليهافي غياب     ٢-٥

  .أساس كسنة ٢٠٠٥باستخدام عام ) ٢٠٢٠-٢٠١٢( المتوسط  المدىخالل للكربون المحايدالنمو   )أ

  ).٢٠٥٠-٢٠٢٠ ( على المدى الطويلهام في صافي الكربونانخفاض   )ب
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 ٢٠٢٠ من عام للكربون المحايد عن أهداف النمو طوعا )األياتا( لقد أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي    ٣-٥
وفي . ٢٠٠٥ مقارنة مع مستويات عام ٢٠٥٠  عام في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحلول٥٠نسبة بوتخفيض 

 نفسهاصناعة  أعربت ال تلك التيمنالتوقعات العامة، قد يبدو من غير الواقعي أن تعتمد االيكاو أهدافا أقل طموحا إطار 
  .للقبولانها مستعدة 

  التدابير القائمة على آليات السوق  -٦

ر  تشغيل طائرات جديدة واعتماد مزيد من التدابيالناتجة عنسيترتب عن المكاسب المتواصلة للكفاءة     ١-٦
ولكن من . التشغيلية وتدابير إدارة الحركة الجوية بعض اآلثار على عملية خفض االنبعاثات الصادرة عن الطيران الدولي

بصمة  في النمو ، ومن المرجح أن تستمرة المتوقعة في نمو حركة الطائرات هذا االنخفاض الزياديفوقغير المرجح أن 
  .يالكربون المطلقة الصادرة عن الطيران الدول

تخيم طيران نتائج واعدة، ولكن ال في مجال  استخدام الوقود الحيويمن خاللوتظهر البحوث الحالية     ٢-٦
 على نطاق واسع لتغطية األحجام واألسعار لنشره من خاللها هذا الوقود ستوفرحول األطر الزمنية التي شكوك جدية 

وفي سياق مشابه، ما من اختراقات في التكنولوجيا المتعلقة . تبشكل ملحوظ على االنبعاثابحيث يؤثر هذا الوقود التجارية 
القصير  المدى في انبعاثات الطيران علىبالمحركات أو بتصميم الطائرات التي من شأنها أن تفضي إلى تغير جذري 

  .المتوسطالمدى وصوال إلى 

دود على مستويات  ح وضع فرض سقف مطلق على انبعاثات الطيران، الىسيفضيوفي هذا اإلطار،     ٣-٦
تيح أ نشاطات الطيران، ال سيما واذا نمولن يفرض حدودا على يحدد بالمستويات الصافية  لكن سقفا .نشاطات الطيران
 بالوفورات ، ضمن نهج قائم على األسواق المفتوحة،يمكن الوفاء. ات لالنبعاثات من قطاعات أخرىتحصيل اعتماد

يمكن لقطاع الطيران الدولي  ، كما ممكنة تسمح بتحقيق هذه الوفورات بأقل كلفةالتي قطاعاتالالمطلوبة من االنبعاثات من 
  .ان يشتري االعتمادات للتعويض عن انبعاثاته

 أهداف أوسع  تحقيقالسوق للطيران الدولي أن يساهم بإنصاف فيآليات وستسمح التدابير القائمة على     ٤-٦
 قائم على آليات وفي أطار نهج. المنافع االقتصاديةلحركة الجوية الدولية ونطاقا لخفض االنبعاثات دونما الحد من نمو ا

 رهنا ، وذلك وقد تشكل هذه التدابير خطوة انتقالية مفيدة. للكربون على المدى القصيرالمحايدالسوق، يمكن تحقيق النمو 
  . نطاق واسعبإعداد حلول تكنولوجية أو باستخدام الوقود ذات النسبة المنخفضة من الكربون على

مة على آليات السوق في تحقيق خفض صافي الكربون الناتج عن ئإن اتفاقا بشأن دور التدابير القا    ٥-٦
  األمم المتحدة المرونة المتوفرة في اطار اتفاقيةآلياتلالستفادة من أمام الطيران الدولي   في المجالالطيران الدولي قد يفسح

  .بشأن تغير المناخاالطارية 

استخدام التدابير القائمة على آليات السوق لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن لطالما كان     ٦-٦
 ويتعين على الدول األعضاء أن تعمل مع بعضها البعض لوضع ترتيبات تضمن . في االيكاوقضية شائكةالطيران الدولي 

وال بد من تنسيق هذه الترتيبات مع األعمال .  الطيران الدوليإمكانية تطبيق هذه التدابير تطبيقا فعاال بدون االخالل بسوق
  . اإلطارية األمم المتحدة من خالل اتفاقيةربون واآللياتاألوسع نطاقا التي تؤثر على أسواق الك
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  اإلجراء المعروض على المؤتمر الرفيع المستوى  -٧

  : في ما يليالنظريرجى من المؤتمر الرفيع المستوى     ١-٧

 أكثر طموحا لمعالجة إلعداد أهدافالسبل للمضي قدما فيما بعد تنفيذ برنامج العمل  تحديد  )أ
  .عاثات الصادرة عن الطيران الدولياالنب

 تحقيق أهداف خفض بغية بالحاجة إلى استخدام التدابير القائمة على آليات السوق االقرار  )ب
  .عاثات الصادرة عن الطيران الدولياالنب

 ااقتراحويقدم  مؤتمر األطراف الخامس عشر نتائجل استجابةاذ اإلجراءات الفورية  التخ آليةإنشاء  )ج
  .٢٠١٠لى الجمعية العمومية في عام  إامعزز

 ـ انتهـى ـ


