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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة  :١٧البند رقم 

  خطط عمل الدول ألنشطة تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون
  )مجلس االیكاومقدمة من ورقة (

  التنفیذي الموجز
التطورات المتصلة بخطط عمل الدول ألنشطة تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون منذ انعقاد  عن تقریراً تقدم هذه الورقة 

الخطوات التي یمكن لالیكاو بواسطتها المضي في ًا للجمعیة العمومیة لالیكاو. وهي تعرض أیضالسابعة والثالثین الدورة 
  إعداد وتحدیث خطط العمل وتنفیذها.الدول في مساعدة 

حسبما ورد في قرار الجمعیة  ،٢٠١٢ /حزیرانویقبل حلول یون هاخطط عملًا مساعدة الدول على أن تقدم طوع من أجلو 
وصلة انترنت و  ينموذجقالب عن  لمدة سنتین، ووثیقة إرشادیة، فضالً ًا زمنیًا ، فقد وضعت االیكاو إطار ١٩-٣٧العمومیة 

سبع ظمت ، نُ ٢٠١٢و ٢٠١١وباإلضافة إلى ذلك، ففي أثناء عامي  .من أجل تیسیر إعداد وتقدیم خطط العمل ةتفاعلی
في المائة من الحركة  ٩٣دولة ویمثلون أكثر من  ٩١حلقات عمل تدریبیة إقلیمیة، تم فیها تدریب مشاركین ینتمون إلى 

في المائة  ٧٨,٨٩، تمثل أكثر من اً دولة عضو  ٦١، أعدت ٢٠١٣ /حزیرانشهر یونیوالجویة الدولیة في العالم. وبنهایة 
وبناء على الخبرات المكتسبة بعد استعراض وقدمتها إلى االیكاو.  هاعمل خطط ،من الحركة الجویة الدولیة في العالم

والمساعدة  نوعیة خطط العمللتحسین مقبلة الخطوات ال مجموعة مناقُترحت لمعلومات الواردة في خطط العمل المقدمة، ا
  عدادها وتحدیثها. إوالمضي في زیادة عدد خطط العمل التي سیتم  في اتساق البیانات الواردة فیها

  :القیام بما یليالجمعیة العمومیة یرجى من  اإلجراء:
في الدورة السابعة والثالثین للجمعیة المقدم للطلب ًا تنفیذاالعتراف باألنشطة المنفذة والتقدم الذي أحرزته المنظمة   أ)

  ؛العمومیة لالیكاو فیما یتعلق بإعداد وتقدیم خطط عمل الدول بشأن أنشطة تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون
عن ودقة عن خطط عملها لتیسیر تجمیع بیانات  ب) تشجیع الدول األعضاء علي أن تقدم طوعًا بیانات أكثر اكتماالً 

  ؛االنبعاثات على الصعید العالمي من جانب االیكاو
دعم األعمال المتواصلة التي تقوم بها المنظمة من أجل المضي في مساعدة الدول في إعداد وتحدیث خطط العمل،   )ج

  ؛٤وتنفیذ التدابیر المختارة الواردة فیها، حسبما ورد في الفقرة رقم 
  .١٩- ٣٧النظر في المعلومات الواردة في هذه الورقة لتحدیث قرار الجمعیة العمومیة   )د

األهداف 
  :االستراتیجیة

  . حمایة البیئة وتنمیة النقل الجوي المستدامة —ترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتیجي (ج) 

اآلثار 
  المالیة:

بـالموارد المتـوفرة فـي میزانیـة البرنـامج العـادي ًا الورقـة رهنـسیتم االضطالع باألنشطة المشـار إلیهـا فـي هـذه 
  و/أو من المساهمات من خارج المیزانیة. ٢٠١٦ – ٢٠١٤للفترة 

 ن وتغیر المناخالطیرا –المساعدة المقدمة إلى الدول  A38-WP/31  المراجع:
A38-WP/34 تغیر المناخ –حمایة البیئة لمستمرة في مجال ا هاوممارسات االیكاو یاساتموحد بسالیان الب  
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 مقدمةال - ١

إلى االیكاو خطط عمل تبین ًا للجمعیة العمومیة الدول على أن تقدم طوعن و السابعة والثالثشجعت الدورة  ١- ١
إلى ًا سنویًا تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن الطیران الدولي، وأن تقدم تقریر  المؤدي إلىالسیاسات واإلجراءات 

 ).١٩-٣٧من القرار  ٩االیكاو بشأن تنفیذ هذه التدابیر (الفقرة 

خطط العمل إلى االیكاو في أسرع وقت ممكن، ومن ًا الدول إلى أن تقدم طوعًا ودعت الجمعیة العمومیة أیض ٢- ١
لمعلومات الواردة فیها من أجل تقییم تمكین االیكاو من تجمیع ا من أجل، ٢٠١٢األفضل أن یكون ذلك بحلول نهایة یونیو 

على أن خطط العمل ینبغي أن  ١٩-٣٧. وینص قرار الجمعیة العمومیة الطموحة األهداف العالمیةتحقیق في التقدم المحرز 
القدرات والظروف الوطنیة المعنیة، وتحدد التدابیر التي تنظر فیها الدول إلعداد خطط العمل، وتبین تشمل معلومات بشأن سلة 

 ).١٩-٣٧من القرار  ١٠أي احتیاجات معینة للمساعدة (الفقرة 

وتتیح خطط العمل للدول، من خالل سلة من التدابیر، تحدید أنشطة التخفیف والمساعدة الالزمة لتنفیذ هذه  ٣- ١
 امن بینه ،ض انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن الطیرانمختلفة لتخفیف وتخفی سلة التدابیر هذه سبالً  تبعالتدابیر. وت

األساسیة، البنى ، وتحسین إدارة الحركة الجویة واستخدام المتصلة بالطائرات، ومبادرات أنواع الوقود البدیلًا تطویر التكنولوجی
األسواق، وغیرها من التدابیر التنظیمیة. وفي المقابل،  آلیات القائمة علىوالتدابیر وزیادة فاعلیة العملیات والتدابیر االقتصادیة 

العالمیة،  طموحةیسر عملیة تجمیع المعلومات الواردة في خطط عمل الدول تقییم التقدم المحرز من أجل انجاز األهداف التُ 
 –المساعدة المقدمة إلى الدول ، A38-WP/31ورقة عمل  التي تحتاجها الدول (انظر المساعدةعن تحدید مجاالت  فضالً 
 ).ن وتغیر المناخالطیرا

االیكاو في مجال البیئة، فإن موافقة  تضطلع بهوالسیاسات الذي القواعد القیاسیة وباإلضافة إلى دور وضع  ٤- ١
لخطط العمل بشأن أنشطة تخفیض انبعاثات ثاني ًا الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو على تقدیم الدول طوع

 اإلجراءات. اتخاذ تركز بشكل متزاید علىطریقة انتهاج المنظمة في مجال السیاسات إلى نهج أكسید الكربون دفع 

 اتالتطور  - ٢

لتمكین  ١٩-٣٧بموجب القرار الجمعیة العمومیة ها تسنتین التي أقر التي تمتد لفترة وضمن الفترة الزمنیة  ١- ٢
 جهود كبیرةب، فقد اضطلعت المنظمة ٢٠١٢قبل انتهاء الموعد النهائي في یونیو ًا الدول من االستعداد لتقدیم خطط العمل طوع

 بالتعاون مع الدول وقطاع الطیران والمكاتب اإلقلیمیة.

تعاون مع فریق مخصص مكون من تیسیر إعداد وتقدیم خطط عمل الدول، فقد وضعت االیكاو، بال من أجلو  ٢- ٢
وضع خطط من أجل إرشادات بعنوان " Doc 9988، وثیقة االیكاو رقم (CAEP)لحمایة البیئة خبراء ینتمون إلى لجنة االیكاو 
بشأن أنشطة تخفیض  هاخطة عملعداد إعملیة في الدول  Doc 9988ترشد الوثیقة و  .١"عمل الدول لتخفیض االنبعاثات

على االنترنت عمل اللخطة  ينموذجقالب و  تفاعليبرنامج ًا أیضُأعد إلى االیكاو. ولقد وتقدیمها انبعاثات ثاني أكسید الكربون 
وثیقة  ٢٠١١سبتمبر  . واعتمد اجتماع المجموعة التوجیهیة التابعة للجنة حمایة البیئة فيخططهذه المن أجل تیسیر تقدیم 

 الدول باستخدام الموقع التفاعلي على االنترنت لتقدیم خطط العمل إلى االیكاو.  وأوصى المذكورة اإلرشادات

في األقالیم التابعة  ٢٠١٢و ٢٠١١في عامي  العملي تدریبللوكذلك فقد نظمت االیكاو سبع حلقات عمل  ٣- ٢
 ١في المائة من الحركة الجویة الدولیة في العالم (الشكل  ٩٣دولة ویمثلون  ٩١لالیكاو، تم فیها تدریب مشاركین ینتمون إلى 

قاد كل حلقة عمل، لوضع خطة العمل. وتم تحدیث وثیقة اإلرشادات بعد انع كإرشاد نموذجيالقالب الستخدام على ابالمرفق) 

                                                                 
http://www.icao.int/environmental-یمكن االطالع على وثیقة إرشادات االیكاو في موقع االیكاو العمومي على االنترنت التالي:  ١

protection/Documents/ActionPlan/GuidanceMaterial_DevelopmentActionPlans.pdf   

http://www.icao.int/environmental
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 القالب وذلك من أجل بیان االقتراحات التي قدمتها الدول األعضاء باالیكاو. ورغم أن الدول غیر ملزمة باستخدام هذا
تنسیق الوطنیة الفرصة لجهات ًا تقدیمها. وشكلت حلقات العمل أیض الواجبیسر تجمیع البیانات والمعلومات ، فهو یُ يالنموذج

ًا حالیتنفذها التي لتبادل المعلومات مع االیكاو بشأن أنشطة تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون العمل  خططالمسؤولة عن 
 .المختلفةدولهم 

لتوفیر مساعدة فردیة لخطط العمل تنسیق الوطنیة المع فرادى الدول وجهات ًا قد عملت األمانة العامة أیضلو  ٤- ٢
مع جهات التنسیق  محادثة هاتفیة جماعیة ٢٠٠، شمل هذا العمل ٢٠١٢ومخصصة لتیسیر إعداد خطط العمل، ومنذ فبرایر 

 بالمرفق). ٢الوطنیة لخطط العمل (الشكل 

 الطیران وتغیر –العمل المساعدة على " موضوع وباإلضافة إلى ذلك، فقد نظمت االیكاو حلقة دراسیة بشأن ٥- ٢
حلقة الدراسیة على االحتیاجات إلى المساعدة التي الل بكندا. وركزت یافي مونتر ٢٤/١٠/٢٠١٢و ٢٣ یوميفي  "المناخ

حددتها الدول لوضع خطط العمل وتنفیذها. وقدمت هذه الحلقة الدراسیة مجموعة من التدابیر التي حددتها الدول، تتراوح بین 
تصل إلى التدابیر المتعلقة و المسائل المتصلة بالطیران وحمایة البیئة، لمعالجة إنشاء وحدة بیئیة جدیدة ضمن حكومة الدولة 

دولها األعضاء والجهات المعنیة و البناء بین االیكاو التعامل . وبینت هذه الحلقة الدراسیة أوجه التآزر و بأنواع الوقود البدیل
 من أجل وضع خطط العمل وتنفیذها. وترد المزید من المعلومات بشأن المساعدة المقدمة إلى وغیرها من المنظمات الدولیة

 ."الطیران وتغیر المناخ –المساعدة المقدمة إلى الدول بعنوان " A38-WP/31الدول في ورقة العمل 

" التي عقدت في مایو نحو مراعاة االعتبارات البیئیةولقد شكلت ندوة االیكاو بشأن الطیران وتغیر المناخ " ٦- ٢
أحدث التطورات في مجال الطیران والبیئة مع الدول األعضاء وغیرها من لتبادل المعلومات بشأن ًا إضافی محفالً  ٢٠١٣

بشأن خطط عمل الدول والمساعدة والتمویل. وباإلضافة إلى ذلك فقد  جلساتتنظیم أصحاب المصلحة الرئیسیین، بما في ذلك 
الدول واستعراض بیاناتها قبل انعقاد الندوة بیوم واحد.  قدت قبل هذه الندوة وركزت على وضع خطط عملظمت حلقة دراسیة عُ نُ 

 خطط العمل وصقلها.إعداد وأتاحت هذه الحلقة الدراسیة لجهات التنسیق الحكومیة تنفیذ المزید من األعمال بشأن 

في المائة من الحركة  ٧٨,٨٩، تمثل أكثر من ادولة عضو  ٦١ ت، قام٢٠١٣ /حزیرانوبحلول نهایة یونیو ٧- ٢
دولة  ٢٢، ستقدم ٢٠١٣ا إلى االیكاو. ومن المتوقع أنه بحلول نهایة عام وقدمته هابإعداد خطط عمل ،ویة الدولیة في العالمالج

في المائة  ٧٠الـ في المائة من الحركة الجویة الدولیة في العالم، أي أكثر بكثیر من نسبة ٩٠، مما سیمثل هاإضافیة خطط عمل
همیة القصوى أن لكن من األو  ،وتبین هذه النتائج الجیدة االهتمام البالغ الذي تولیه الدول لهذه المبادرة البدایة.المستهدفة في 

 د.و الجه ههذ في تشارك جمیع الدول

إلى  هاوتقدیم ها، فإنه یتم تشجیعها اآلن على إعدادهاتضع حتى اآلن خطط عمللم وبالنسبة للدول التي  ٨- ٢
. وفي هذا المضمار، فقد نظمت االیكاو حلقة عمل ٢٠١٣ول الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة في سبتمبر االیكاو بحل

رتها الدول اعن وضع خطة العمل واستعراض البیانات وتنفیذ التدابیر التي اخت ٢٠١٣أخرى بشأن خطط عمل الدول في مایو 
 في خطة العمل.

 )HGCC(وتغیر المناخ الدولي لطیران لرفیع المستوى الفریق اللى إنشاء ، وافق المجلس ع٢٠١٢وفي نوفمبر  ٩- ٢
بصدد الثامنة والثالثین عناصر قرار الجمعیة العمومیة في الدورة التي تنطبق على  العامة السیاساتبخصوص لوضع توصیات 

 الدول.توصیات متصلة بخطط عمل بما في ذلك الطیران الدولي وتغیر المناخ، 

 مجاالت التحسین - ٣

األعمال التي اضطلعت بها المنظمة فیما یتعلق بإعداد خطط عمل الدول ومستوى اهتمام وتعاون شّكلت لقد  ١- ٣
ومع ذلك فال  .مذهالً  ومشاركة الدول األعضاء في االیكاو وغیرها من أصحاب المصلحة في المهلة الزمنیة القصیرة هذه، عمالً 

 مة.لتزال بعض التحدیات قائمة فیما یتعلق بنوعیة خطط العمل المست
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من حیث وأحد األمثلة على هذه التحدیات هو أن البیانات الواردة في بعض الخطط المقدمة بیانات غیر كافیة  ٢- ٣
االیكاو قالب . ویتمثل المثال اآلخر في أن بعض الدول لم تستخدم داف العالمیة الطموحةاأله ما تحقق في بلوغلتقییم دقتها 

یسر أعمال االیكاو في خطة العمل، فإنه یُ القالب النموذجي للخطة العمل. ومع أن الدول غیر ملزمة باستخدام النموذجي 
ها خطط العمل، لم یتسن لألمانة العامة، توبالنظر إلى الفوارق في دقة البیانات التي تضمن تجمیع البیانات والمعلومات المقدمة.

خفیضها ت ىمع األرقام عن كمیات ثاني أكسید الكربون التي جر جِّ تُ  نهذه الدورة من دورات الجمعیة العمومیة، ألغرض 
 باالستناد إلي خطط العمل المقدمة.

مكانیة إض الدول المنخفضة النشاط في مجال الطیران. وتتقصى األمانة العامة بعفي هذه المبادرة ولم تشارك  ٣- ٣
 إعداد وتقدیم خطط عمل مشتركة بواسطة مجموعة من الدول. 

فقد قررت عشرون دولة اإلعالن عن  ،شفافیة المعلومات الواردة في خطط عمل الدولمستوى وفیما یتعلق ب ٤- ٣
 .٢خطط عمل الدول تلك معلنة على موقع االنترنت العمومي التابع لالیكاووبالتالي فإن على الجمهور، خطط عملها 

 الخطوات المقبلة  - ٤

خطط العمل، فإنه یلزم  إعداد مشاركة الدول في عملیةالذي تحقق وضمان على الزخم  لإلبقاءوفي محاولة  ١- ٤
أو إعداد أو تحدیث  في دعمال أن تقدم المزید منالیكاو لمكن یبشأن كیفیة  وجهات النظروتبادل  الشروع في الحوار مع الدول

 . خطط عمل الدولتنفیذ 

سیتعین خطط العمل، إعداد وفي ضوء أفضل الممارسات والعبر المستخلصة من المرحلة األولى من عملیة  ٢- ٤
المقبلة  یةالثالثفترة الفي ، ةاإلنترنت التفاعلیوصلة باإلضافة إلى  ،المرتبط بها يالنموذجالقالب وثیقة اإلرشادات و تحدیث 
تنفیذ من في خطط الدول، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالفوائد البیئیة المنتظرة  التي ترد ع المعلوماتیجماتساق لضمان 

في ، والتدابیر التشغیلیة، والتعویض ... الخ. وسیؤدي مثل هذا التحدیث المستدام ، مثل أنواع الوقود البدیلالتدابیر المختارة
تمكین المنظمة من إجراء تقییم كامل إلى تزوید االیكاو بالبیانات والمعلومات الكافیة بخصوص الدول الموجهة إلى اإلرشادات 

الدول على استخدام . وینبغي المضي في تشجیع األهداف العالمیة الطموحةتحقیق  فيحرازه إللخطط وتقییم التقدم الجاري 
جمع  من حیث حتیاجاتتلبیة اال) من أجل  (IFSET) –تقدیر وفورات الوقود لاالیكاو تها االیكاو (مثل أداة عاألدوات التي وض

 البیانات.

من أجل رفعها إلى االیكاو  طوعاً  إلعداد أو تحدیث خطط العملمهلة زمنیة واضحة للدول تحدید وینبغي  ٣- ٤
األهداف العالمیة تمكین االیكاو من مواصلة تجمیع المعلومات فیما یتعلق بتحقیق  من أجلة المقبلة. و یالثالثفترة الأثناء 

المعلومات أن تكون الدورة التاسعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو، یتعین خالل نظر فیها للفي الوقت المناسب  الطموحة
مكانیة قیام بعض الدول بوضع خطط عمل إبحث المقبلة الفترة الثالثیة ستمر أثناء ی. وس٢٠١٥بحلول منتصف عام متوفرة 

 مشتركة.

، بالتعاون مع الدول للتدریب العملي قلیمیةاإلدراسیة الحلقات الیكاو تنظیم أن تواصل االًا ومن المنتظر أیض ٤- ٤
للدول في إعداد وتحدیث خطط العمل، ولبناء المقبلة لتوفیر المزید من الدعم الفترة الثالثیة األعضاء والمنظمات اإلقلیمیة، في 

 المرفق).في  ٢و ١ن د بعد خطط عمل (الجدوالعّ تُ  الدول التي لمالتي تسمح بمساعدة شراكات ال

- - - - - - - - -  

                                                                 
٢  plan.aspx-protection/Pages/action-http://www.icao.int/environmental  

http://www.icao.int/environmental
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  المرفق

  
  الدول التي تدربت في حلقات عمل االیكاو للتدریب العملي (باللون األزرق) – ١الشكل 

 

  
  

 الدول التي اتصلت بها األمانة العامة لالیكاو (باللون األزرق) – ٢الشكل 
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 ٢٠١٥و ٢٠١٤خطط العمل والمساعدة للسنتین  عنعرض أولي للحلقات الدراسیة  – ١الجدول 

 

 خطط العمل والمساعدةعن خطة أولیة للحلقات الدراسیة  – ٢الجدول 

٢٠١٥ ٢٠١٤ 

أفریقیا الغربیة والوسطى، و ، الشرقیة والجنوبیةأفریقیا 
/أمریكا أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى ومنطقة الكاریبيو 

  آسیا والمحیط الهادئو ، الجنوبیة
  یالأوروبا وشمال األطلنطي، ومونترو الشرق األوسط، 

 

  –انتهــى  –

 والمنظمات األخرىاالیكاو  الموضوع  

 / المكاتب االقلیمیة في االیكاو فرع البیئة  رشاداتهاإ عمل واستخدام أدوات االیكاو و الخطة  إعداد  ١الموضوع 

 فرع البیئة التدابیر ومراجعةخطة العمل  مراجعة  ٢الموضوع 

  ٣الموضوع 
وحددتها  أعدتهاالتدابیر التي  المساعدة من أجل تنفیذ

 الدول 
/ إدارة التعاون الفني / المكاتب  فرع البیئة

 اإلقلیمیة + المنظمات االقلیمیة


