
DGCA-MID/1-WP/25 
24/02/2011 

 
 
 

 
 

 
 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
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  المسائل البيئية  : البند السابع
 

 الطيران المدني والبيئة
  

 )مقدمة من السكرتارية( 
 

 موجز

الحالية في مجال حماية البيئة، مع الترآيز على نتائج  إيكاومنظمة تقدم هذه الورقة ملخصًا ألنشطة 
 . بخصوص الطيران الدولي وتغير المناخ إيكاومنظمة لالدورة السابعة والثالثين للجمعية العامة 

  :على 2010 إيكاولمنظمة تتوفر معلومات إضافية في التقرير البيئي  
 www. icao. int/icao/en/env2010/environmentreport_2010. pdf 
 .3ماع مبّين في الفقرة اإلجراء المطلوب من هذا االجت 

  

  مقدمة .1
 8 -سبتمبر  28مونتريال، ( إيكاولمنظمة اعتمدت الدورة السابعة والثالثين للجمعية العامة  1.1

وممارساتها المستمرة  إيكاومنظمة بيان موحد بسياسات : A37 - 18القرار ) 2010أآتوبر 
: A37 - 19أحكام عامة، الضوضاء وجودة الهواء المحلي، والقرار  -المتعلقة بحماية البيئة 
. تغير المناخ - وممارساتها المستمرة المتعلقة بحماية البيئة  إيكاومنظمة بيان موحد بسياسات 

وممارساتها  وإيكامنظمة بيان موحد بسياسات : A36 - 22يلغي هذان القراران القرار 
 .http://www: النصوص الكاملة لهذه القرارات متاحة على. المستمرة المتعلقة بحماية البيئة

icao. int/env .  
 

  المناقشة .2
سياسة شاملة بشأن آيفية معالجة غازات الدفيئة المنبعثة من الطيران  إيكاومنظمة اعتمدت  2.1

على  إيكاوبشأن تغير المناخ، عزم دول  A37 - 19ويعكس القرار الجديد رقم . الدولي
مواصلة االضطالع بدور رائد في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ عن طريق العمل من 

وهو يبني . للحد من أو خفض غازات الدفيئة المنبعثة من الطيران الدولي اوإيكمنظمة خالل 
السابقة منذ جمعيتها العامة الماضية بما في ذلك نجاح  إيكاومنظمة على سلسلة إنجازات 

، ويخطو إلى األمام من خالل 2009االجتماع العالي المستوى ومؤتمر الوقود البديل في عام 
  :التاليةدمج العناصر الرئيسية 
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سنويًا حتى عام % 2مزيد من التأييد للهدف العالمي الطموح بتحسين آفاءة الوقود بنسبة   - أ
2050 . 

من شأنه أن يضمن مواصلة نمو  2020هدف طموح عالمي متوسط األجل اعتبارًا من عام   - ب
 . 2020كربون العالمية عند مستويات قطاع الطيران الدولي مع ثبات انبعاثات ثاني أآسيد ال

 . مزيد من العمل الستكشاف جدوى هدف طموح عالمي على المدى الطويل للطيران الدولي  - ت
 . 2013الكربون للطائرات بحلول عام وضع معيار عالمي لثاني أآسيد   - ث
وضع إطار لتدابير قائمة على السوق، بما في ذلك تفصيل المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها   - ج

 . طيران الدوليعالمي لل الجمعية، واستكشاف برنامج
 . على المساهمة في الجهود العالميةخطوات ملموسة لمساعدة الدول   - ح
أحكام الحد األدنى لضمان أال تتحمل الدول ذات المساهمات الصغيرة في حرآة الطيران   - خ

 . غير متناسبة مع مساهمتها العالمية أعباء
سيد الكربون خطط عمل للدول، تغطي معلومات عن أنشطة الحد من انبعاثات ثاني أآ  -  د

 . واحتياجات المساعدة
  

هذا القرار يجعل من الطيران الدولي القطاع األول في التزام عالمي مشترك لتحقيق األهداف  2.2
البيئية المتمثلة بزيادة آفاءة استهالك الوقود واستقرار انبعاثاته العالمية من ثاني أآسيد الكربون 

العمل من جانب المجلس والدول، بما في  إن هذه العناصر، مع مزيد من. في المدى المتوسط
ذلك تيسير تطوير واستخدام أنواع الوقود البديلة المستدامة من أجل قطاع الطيران وتوفير 
التوجيه والمساعدة التقنية األخرى إلعداد خطط عمل الدول، تشكل برنامج عمل طموح خالل 

 . الثالث سنوات القادمة وما بعدها
 

على المجلس القيام بمزيد من العمل من أجل إحراز تقدم بشأن عدد قررت الجمعية أيضًا أن  2.3
، والتي أعربت الدول عن القلق يشأنها، مثل تنفيذ A37 - 19من المسائل الواردة في القرار 

هدف طموح عالمي في المدى المتوسط والتدابير المستندة إلى السوق بما في ذلك أحكام الحد 
 . األدنى

 
بالفعل باتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق مزيد من التقدم آما طلبت الدورة  إيكاومنظمة تقوم  2.4

خطط ) 1: (السابعة والثالثون للجمعية العامة، مع الترآيز على أربعة مجاالت رئيسية هي
أنواع الوقود البديلة المستدامة لقطاع الطيران، ) 2( عمل الدول وتقديم المساعدة إلى الدول،

 . التدابير القائمة على آليات السوق) 4(العالمية،  األهداف الطموحة) 3(
 

يعد استخدام أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران أحد عناصر استراتيجية التخفيف الشاملة  2.5
ورشة  إيكاومنظمة ، نظمت 2009ففي . في معالجة انبعاثات الطيران الدولي إيكاولمنظمة 

تعزيز فهم أفضل آلثار االستخدام واالنبعاثات عمل ومؤتمر حول هذا الموضوع من أجل 
ولتيسير تعزيز وتنسيق المبادرات . المحتملة ألنواع الوقود تلك وتسهيل تطويرها واستخدامها

التي تشجع وتدعم تطوير أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران على أساس عالمي، أقر 
وهي وثيقة دائمة التطور  -) GFAAF(المؤتمر اإلطار العالمي لوقود الطيران البديل 

يجري تحديثها آلما قدمت ) www. icao. int/AltFuels(موجودة على شبكة االنترنت 
وقد أظهرت الكثير من اختبارات الطيران . معلومات جديدة من قبل الدول والمنظمات الدولية

وشهادات الوقود أن بدائل الوقود المباشرة حل سليم من الناحية التقنية وال تتطلب تغييرات في 
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آلن بتيسير األطر التنظيمية ا إيكاومنظمة تقوم . البنية التحتية للطائرات أو لتوفير الوقود
والمالية لتمكين توفير تلك األنواع من الوقود في الوقت المناسب وبكميات آافية لالستخدام في 

ومن المقرر عقد ورشة عمل عن أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران في . مجال الطيران
  .مونتريالفي  2011الربع الرابع من عام 

 
يشجع الدول على تقديم خطط عمل تعرض آل "الدول، فإن القرار فيما يتعلق بخطط عمل 2.6

سياساتها وإجراءاتها، وعلى تقديم تقارير سنوية عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الطيران 
يدعو تلك الدول التي تختار أن تعد خطة عمل طوعية أن تقدمها "، و"إيكاومنظمة الدولي إلى 

وينبغي لخطط العمل . 2012مكن، ويفضل قبل نهاية يونيو في أقرب وقت م إيكاومنظمة إلى 
أن تتضمن معلومات عن سلة التدابير التي نظرت فيها الدول، بحيث تعكس القدرات والظروف 

يطلب من المجلس تقديم "آما ." الوطنية وتورد معلومات عن أية احتياجات محددة للمساعدة
 ". عمل الدول التوجيه والمساعدة التقنية األخرى إلعداد خطط

 
سوف يؤدي إلى تحول  إيكاومنظمة إن التقديم الطوعي لخطط عمل الدول الوطنية إلى  2.7

وسوف تسمح خطط ". التنفيذ"إلى وضع " وضع سياسة موحدة"ديناميكي في المنظمة من 
العمل الوطنية للدول بتحديد التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من 

رصد  إيكاولمنظمة ن الدولي، مع تحديد احتياجات المساعدة لتنفيذ هذه التدابير، وتتيح الطيرا
التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الطموحة العالمية ومعالجة احتياجات المساعدة المحددة 

سلسلة من خمس حلقات عمل إقليمية من مايو إلى  إيكاومنظمة وفي هذا الصدد، ستعقد . للدول
لمساعدة الدول األعضاء في إعداد خطط العمل الوطنية الخاصة بها، وتزويد  2011يوليو 

المشارآين من آل منطقة باألدوات الالزمة والمعلومات المناسبة لتمكينهم من وضع خطط 
مشارآين أن يكونوا خبراء في ويتعين على هؤالء ال. إيكاومنظمة عمل وطنية وتقديمها إلى 

ومن المقرر عقد ورشة . مجال الطيران والبيئة ويعينون آنقطة اتصال لخطط العمل في دولهم
 . 2011عمل لدول الشرق األوسط األعضاء في يوليو 

 
 جتماعاالالمطلوب من اإلجراء   .3

  :االجتماع مدعو إلى 3.1
بشأن تدابير  إيكاومنظمة تشجيع الدول على تبادل المعلومات وأفضل الممارسات من خالل   - أ

الحد من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في مجال الطيران، بما في ذلك تطوير واستخدام 
  .أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران

 
ذات الصلة بخطط عمل الدول بشأن الطيران الدولي وتغير  إيكاومنظمة دعم مبادرات   - ب

المناخ، بما في ذلك حلقات عمل إقليمية لمساعدة الدول في إعداد خطط عملها، وتشجيع 
الدول على ترشيح خبرائها آمشارآين في ورشة عمل الشرق األوسط لتيسير إعداد خطط 

 2012مع نهاية يونيو  إيكاومنظمة العمل وتقديمها إلى 

  

ى-   -أنته


