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بدور قيادي في المساھمة في الجھود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ من خالل  ھمقياممواصلة  
ICAO لتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي.للحد أو ا  

   
 التدابير التكنولوجية والتشغيلية والغايات العالمية الطموحة:  .٢

 
في مجال الطيران المدني الدولي وتغير المناخ ھي تطوير  الرئيسية إحدى أھم النشاطات ٢٫١

  حماية البيئة في مجال الطيرانل ICAO التقنية للطائرات، التي تقوم بھا لجنة CO2معيار شھادة 
)CAEP(  التابعة لICAOمتطلبات االعتماد في اجتماع جھودا كبيرة لتحقيق االتفاق على  . وقد بذلت

CAEP الجتماع ، والذى سمح٢٠١٣فبراير  التاسع من في CAEP  بالتقدم الى المرحلة التالية في
 .٢٠١٦تحليل الحد التنظيمي للمعيار، بھدف الوصول الى المعيار الكامل بحلول 

  
ً المقاييس التشغيلية أ    ٢٫٢ تعد عنصرا ھاما في سلة المقاييس المتاحة للدول للتقليل من  يضا

انبعاثات الطيران. من أجل مواصلة إبالغ الدول بالمزايا البيئية من تنفيذ التدابير التشغيلية، وقد أنجزت 
) وشرعت في تقييم ASBU(ِ بترقية نظام الطيرانالوقود المرتبطة توفير في كميات تحليال أوليا لتحقيق 

. ھذا باإلضافة إلى الوثيقة ٢٠١٤تقرير المالحة الجوية نتائج التحليل األولي متاحة في تفصيال. أكثر 
 ICAO، توجيھات بشأن التقييم البيئي للتغيرات التشغيلية إلدارة الحركة الجوية المقترحة، وأداة ١٠٠٣١

 ) التي تم تطويرھا.IFSETلتقدير توفير الوقود (
 

مع النماذج  تتناسبالوقود بطريقة  مخزونلمساعدة الدول في تقدير  IFSETويھدف     ٢٫٣
ً االمعتمدة من قبل لجنة حماية البيئة وتم ، وكجزء من  وخطة الكفاءة الجوية العالمية المالحةطاقة مع  شيا

محل استخدام األداة أن تحل أدناه). وليس المقصود  ٥تطوير وتنفيذ خطط عمل الدول (انظر الفقرة 
. بدال من ذلك، يتم توفير ذلك لمساعدة تكمن تلك القدراتالوقود حيث أو تصميم مفصل لتوفير مقياس 
 ھذه المرافق لتقدير المنافع من التحسينات التشغيلية. التي ال تملكالدول 

 
، ة النبعاثات ثاني أكسيد الكربونتقييم االتجاھات العالميفي أيضا  ٣٨ـنظرت الجمعية ال    ٢٫٤

تدابير التخفيف للحد  فيوتقدير مساھمة فئات مختلفة  CAEP و ICAOاآلراء من الذي يعكس توافق 
(التكنولوجية، التحسينات التشغيلية و الوقود البديل).  من غاز ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات الطيران

انعقاد  كأساس التخاذ القرارات أثناءتقييم االتجاھات العالمية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأوصى 
الطموحة لقطاع الطيران الدولي العالمية ، التي اعتمدت الحقا األھداف الجماعية ٣٨ العامة الجمعية
على نفس  ٢٠٢٠الصافية من عام  CO2في المائة كفاءة الوقود سنويا والحفاظ على انبعاثات  ٢لتحسين 

 المستويات.
  
 الوقود البديلة والمستدامة للطيران: .٣

 
التقدم المحرز في تيسير التنمية المستدامة ونشر الوقود  ٣٨ العامة معيةالج أظھر اجتماع    ٣٫١

البديلة الطيران. بما في ذلك تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات بين الدول وغيرھم من أصحاب 
البديل الطيران لوقود الذي يعتبر اإلطار العالمي عبر اإلنترنت،  ICAO عبر منصةالمصلحة 

)GRAAFمع بيانات عن مئات األنشطة والمبادرات العالمية.)، الذي يج 
  

والدول األعضاء فيھا  ICAOدعمت أيضا إلى مزيد من العمل من قبل  الجمعية     ٣٫٢
لمواجھة التحديات في تطوير ونشر أنواع الوقود البديلة والمستدامة للطيران، بما في ذلك العمل على 

 د. الفوائد البيئية المستقبلية لھذه األنواع من الوقووياة اإلنتاج ودورة الحومعايير االستدامة واإلسقاط 
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 ):MBMSتدابير القائمة على السوق (ال .٤

 
التدابير القائمة على السوق العالمي مخطط على تطوير  ٣٨ـاتفاق للجمعية العمومية ال ٤٫١

)MBM للطيران الدولي، يعكس الدعم القوي من الدول األعضاء إليجاد حل عالمي لصناعة الطيران (
المنظمة قدما في تطوير توصية لمخطط  خالله تتحرك في الوقت الذيكبيرة  يجب بذل جھودالدولية. 
MBM  ٣٩الالدورة  التي ستتخذه لقرارطبقاً ل، ٢٠٢٠قابال للتنفيذ اعتبارا من عام ليصبح العالمي 

 .٢٠١٦للجمعية في عام 
  

دد،  ٤٫٢ ذا الص ي ھ ام وف ر ع ي فبراي س ٢٠١٤ف ق مجل ى  ICAO، واف ة عل آلي
حة  ة وواض الم متوقع ع مع ق، م ة طري اء وخارط ك إنش ي ذل ا ف ل اإلداري، بم رورية للھيك ض

ة ( ارية للبيئ ة االستش يEAGالمجموع ام  )، الت ى نظ ل عل راف  MBMتعم ت إش المي تح الع
ج " تخدام نھ س، باس ط  Straw Manالمجل ي لمخط يط وأساس راح بس ع اقت دأت م ي ب "، والت

MBM  وب ا وعي ة مزاي د مناقش دف تولي المي بھ ي الع ال ف ماح إلدخ ميم والس ر التص عناص
ى  ينات عل ذا strawmanتحس دول النھج ال. وھ ة لل اركة الكامل من المش ا يض رر أيض متك
 األخرى، مع األخذ بعين االعتبار مدخالت من مصادر مختلفة. والجھات المعنية

 
 بناء على مقاييس السوق الطيران العالمي عملية حوارأيضا  ICAOأجرت  ٤٫٣

)GLADs تابعة ل خمسة أقاليمتشمل  ٢٠١٥) في أبريل عام ICAO ، واحده في القاھرة،  من ضمنھا
بتطوير  ةالمتعلق ICAOاعمال ورية حول الف، لمشاركة المعلومات ٢٠١٥ابريل  ٢١الى  ٢٠مصر من 

الستالم ردود الفعل من جميع  ICAO ل، وتوفير فرص مھمه يعالمي للطيران الدول MBMنظام 
 الدول األعضاء والمنظمة ذات الصلة.

  
  

 خطة عمل الدول المبادرة: .٥
 

فيما يتعلق بتطوير وتقديم خطط  ICAOلنجاح مبادرات  ٣٨أقرت الجمعية العامة ال ٥٫١
تقديم  علىمن الطيران الدولي. وشجعت الجمعية الدول األعضاء  CO2الحد من انبعاثات في عمل الدول 

تسھيل استكمال بيانات االنبعاثات العالمية من قبل في خطط عملھا لالمزيد من البيانات كاملة وقوية 
ICAOتقديم مزيد من التوجيه والمساعدة التقنية بمة على ضرورة أن تقوم األمانة العا ت، وشدد
 االخرى.

  
 ٢٠١٥و  ٢٠١٤في  المتتالية سلسة من الندوات  ICAOاستجابة لھذا الطلب، عقدت   ٥٫٢

عن الطيران الدولي و البيئة في خطط عمل الدول. في المجمل، سبع ندوات تم عقدھا في المكسيك وبيرو 
، وفي االمارات ٢٠١٤، في ماليزيا في اكتوبر ٢٠١٤يونيو ، في الكاميرون وكينيا في ٢٠١٤في ابريل 

. المادة المقدمة خالل كل ٢٠١٥، وفي بولندا في مارس ٢٠١٥مارس  ١٢الى  ١٠العربية المتحدة  من 
 .ICAOندوه متاحه على الموقع اإللكتروني لخطط العمل الخاص ب

 
والتي  ندوه دبي دول شاركت في ٨من حضورھم وذلك شخص  ٨٤سجل حوالي   ٥٫٣

وتم عرض مجموعة واسعة من المبادرات في استضافتھا السلطة العامة للطيران المدني في االمارات. 
ما قدمته الدول بخصوص جھودھا لتطوير تنفيذ خطط العمل. األعمال منطقة الشرق االوسط حول 

 لوقود المستدام.المقترحة شملت تطوير إدارة الحركة الجوية، تغيير اجراءات تشغيل الطائرات، ونشر ا
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في المئة من خطط  ٨٠دوله بتقديم ما يزيد عن  ٧٧، قامت ٢٠١٥من مارس  بدءاً  ٥٫٤
. وال تزال االمانة العامة تقوم بمساعدة الدول على ICAOالحركة الجوية من العمل الدولي العالمي الى 

منتظر  ICAOتطوير وتحديث خطط العمل. التقديم التطوعي لخطط العمل الجديدة أو المحدثة الى 
 .ICAOللجمعية العمومية في  ٣٨، كما شجعت عليه الدورة ال٢٠١٥بحلول نھاية يونيو 

 
 مساعدة الدول: .٦

 
المستوى العالي من االھتمام، والتعاون و التشجيع ألعضاء الدول وأصحاب المصلحة  ٦٫١

قوي لبناء في مبادرة خطط العمل والتقدم الكبير الذي أحرز يرجع في جزء كبير منه إلى برنامج 
 القدرات. ھذا البرنامج يحتاج الى االستمرار والتقوية.

  
كجزء من الجھود المبذولة لتوفير مساعده اكبر للدول وتسھيل الدخول الى التمويل  ٦٫٢

)، و برنامج ECشراكه مع المفوضية االوروبية ( ICAOلتطوير و تثبيت خطط عمل الدول، أنشأت 
 ) للتمويل.GEFالبيئة العالمي ( ) مع مرفقUNDPتطوير االمم المتحدة (

 
 ECمشروع  ٦٫٣٫١

 
المشروع المساعد،  ICAO-EU، اتفاقيه على فرع ٢٠١٣في ديسمبر  ICAOوقعت  ٦٫٣٫١٫١

مليون يورو  ٦٫٥بخصوص الطيران الدولي، والذى يتكلف  CO2بناء القدرات من أجل التخفيف من 
 شھر. ٤٢بفتره تقديريه 

  
دوله من افريقيا و المنطقة الكاريبية، يشمل ثالثة مجاالت من  ١٤يشمل المشروع   ٦٫٣٫١٫٢

األنشطة: تطوير خطط عمل الدول؛ انشاء نظام بيئي للطيران؛ و تحديد وتثبيت المقاييس لتقليل االنبعاثات 
ح الجوية. المشروع ايضا سيقوم بدعم تبادل الخبرات وافضل الممارسات للدول المشاركة، مما يسم

 |ال دوله تترك بالخلف". ICAOلھؤالء ذوي الخبرة االقل للتعلم من االخرين، في روح مبادرة 
 
، ٢٠١٤ندوات الدول الكاريبية تمت في جمھورية الدومنيكان في ديسمبر  إنطالق ٦٫٣٫١٫٣

ھا حكومات جمھورية ، ونظمت٢٠١٥الكاميرون في فبراير وندوات الدول االفريقية عقدت في 
 الكاميرون تباعاالدومينيكان و
 

 UNDP-GEFمشروع  ٦٫٣٫٢
  
 الخاص ICAO-UNPD مشروع الشراكةعلى  GEF، وافقت ٢٠١٤في نوفمبر  ٦٫٣٫٢٫١
 خفض االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي.الطيران العالمي:  طاعتحويل ق

  
شمل تحديد وتسھيل تنفيذ كممول ي GEFمع بالشراكة  ICAO-UNPDمشروع  ٦٫٣٫٢٫٢

وصلت تكلفته الى المشروع الذى  ھذاھام من العنصر الالجوية العالمية.  CO2المقاييس لتقليل انبعاثات 
يكا. يتكون من تنفيذ المقاييس لتقليل اعملي في جامالتجريبي المشروع الھو  مليون دوالر أمريكي ٢

 التي يمكن تطبيقھا في دول ناميه اخرى. CO2انبعاثات 
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 اإلجراء المطلوب من االجتماع: .٧
  
 إلى: مدعو االجتماع ٧٫١

  
 ؛٢٠١٥تشجيع الدول في المنطقة على تطوير، تحديث و ارسال خطط عملھم بنھاية يونيو   ) أ

 
 ؛االستمرار في االخذ بالمسائل البيئية في الخطط و تنفيذ انظمة المالحة الجوية  ) ب

 
الوقود والفوائد البيئية المقابلة من تنفيذ تحسينات  مخزونتقدير  IFSETتشجيع استخدام   ) ت

 ؛ ومن تطوير خطط عمل الدول تشغيليه، كجزء
 

 في التحضير وارسال خطط عمل الدول. ICAOمالحظة توافر مزيد من المساعدة بواسطة   ) ث
 
 

  - انتھى -
 
  
 

 
 
  
  


