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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة   :من جدول األعمال ١٧البند 

  الطیران وتغیر المناخ - مساعدة الدول
  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
تسهیل وصولها إلى نقل التكنولوجیا وبناء لتتناول هذه الورقة التطورات المتعلقة بتقدیم المساعدة إلى الدول األعضاء 

القدرات والموارد المالیة، من قبیل إعداد خطط العمل المتعلقة بأنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون، منذ انعقاد 
  الدورة األخیرة للجمعیة العمومیة.

في المائة من إجمالي  ٧٨,٨٩دولة من الدول األعضاء في اإلیكاو، تمثل أكثر من  ٦١، أعّدت ٢٠١٣نهایة یونیو  وفي
المشورة  تقدیمإلى اإلیكاو. ویعود الفضل في هذا اإلنجاز بشكل كبیر إلى  أحالتهاالحركة الجویة الدولیة، خطط عمل 

تحت عنوان  ٢٠١٢لحلقة الدراسیة التي عقدتها اإلیكاو في أكتوبر اشتملت اوالمساعدة الفنیة إلى الدول األعضاء. وقد 
المساعدة الالزمة لتنفیذ التدابیر  لتقدیمالطیران وتغیر المناخ" على تبادل المعلومات وتحدید الفرص  –"المساعدة في العمل 

التكنولوجیا وبناء القدرات، عكفت المحددة في خطط عمل الدول. ولتسهیل وصول البلدان النامیة إلى الموارد المالیة ونقل 
دول األعضاء في تغیر المناخ في المنظمات الدولیة األخرى، وال آثار اإلیكاو على تحدید أوجه التآزر مع أنشطة الحد من

اإلیكاو وبنوك التنمیة، والزالت تعمل بصورة بناءة مع األطراف التي لدیها صنادیق مخصصة ومكرسة ألنشطة الحد من 
  اخ.تغیر المن

  تتخذ اإلجراءات التالیة:یرجى من الجمعیة العمومیة أن : جراءاإل
اإلحاطة بالتطورات التي حدثت ودعم العمل المستمر للمنظمة في مجال تقدیم المساعدة إلى الدول في إعداد وتنفیذ  أ)

ونقل التكنولوجیا وبناء الجدیدة القائمة و  خطط العمل ومواصلة تسهیل وصول البلدان النامیة إلى الموارد المالیة
  القدرات؛

  .١٩- ٣٧ب) النظر في المعلومات الواردة في هذه الورقة لتحدیث قرار الجمعیة العمومیة 

 األهداف
  :االستراتیجیة

  .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجويبالهدف االستراتیجي (ج)، ورقة العمل هذه مرتبطة 

موارد في میزانیة توافر الب رهناً األنشطة المشار الیها في مشروع ورقة عمل الجمعیة العمومیة المرفق طیه ستنفذ   اآلثار المالیة:
  خارج المیزانیة. تبرعات منو/أو من  ٢٠١٦-٢٠١٤ي للفترة البرنامج العاد

  أنواع الوقود البدیل المستدام ألغراض الطیران، A38-WP/28  المراجع:
A38-WP/30 ، ألنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربونخطط عمل الدول  
A38-WP/34 ،المناخ تغیر - البیان الموحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة    
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 المقدمة -١

عدة الفنیـة إلعـداد خطـط عمـل المشـورة والمسـامـن المجلـس تقـدیم  ١٩-٣٧طلبت الجمعیة العمومیـة فـي قرارهـا   ١-١
، ١٩-٣٧(خطـط عملهـا طوعـًا إلـى اإلیكـاو  إجراء من یلـزم مـن دراسـات وٕاحالـةلدول یتسنى لكي  ٢٠١٢الدول قبل نهایة یونیو 

  ).١١الفقرة 
تسـهیل تقـدیم المسـاعدة الفنیـة الكفیلـة ب وطلبت كـذلك مـن المجلـس أن یـدرس ویحـدد ویضـع اإلجـراءات واآللیـات  ٢-١

تنفیـذ وتسهیل حصول الدول النامیة على الموارد المالیـة القائمـة والجدیـدة ونقـل التكنولوجیـا وبنـاء القـدرات، والشـروع فـي  والمالیة،
 علــى المــوارد المالیــة القائمــة والجدیــدة ونقــل التكنولوجیــا وبنــاء القــدرات حصــولهاتــدابیر محــددة لمســاعدة الــدول النامیــة وتســهیل 

  ).٢٢، الفقرة ١٩-٣٧(القرار 

    التطورات  -٢

  بناء القدرات ونقل التكنولوجیا  ١-٢
ال  مسـاعدة الـدول،ُوضع برنامج محكم لبناء القدرات من أجـل الثالثین للجمعیة العمومیة، ومنذ الدورة السابعة و   ١-١-٢

ي إعداد وتقدیم خطط عمل بشأن أنشطة خفض انبعاثات ثـاني أكسـید الكربـون فـي مجـال الطیـران الـدولي، بمـا فـ مجال في سیما
، A38-WP/30وصــلة بینیــة إلكترونیــة وتنظــیم حلقــات عمــل تدریبیــة عالمیــة (انظــر الوثیقــة ذلــك إعــداد وثیقــة إرشــادات وتطــویر 

  ن).خطط عمل الدول ألنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربو 
لمســاعدة الــدول األعضــاء فــي بلــوغ مســتوى االنبعاثــات األساســي إلیكــاو مــواد إرشــادیة مفصــلة وأعــّدت أمانــة ا  ٢-١-٢

الدولي، باستخدام نماذج ومنهجیات واضحة المعالم مثل أداة اإلیكاو لحساب انبعاثات الكربون. وقد أعـّدت  والمتوقع من الطیران
 تسـاعد هـذه. كمـا ٢٠١١اون مع فریق خبراء مخصص وأقّرتها لجنـة حمایـة البیئـة فـي سـبتمبر األمانة هذه المواد اإلرشادیة بالتع

المواد اإلرشادیة الدول األعضاء في اختیار اإلجراءات المناسبة لها من مجموعة التدابیر التي من شأنها أن تحقق انخفاضا فـي 
، شملت جمیـع أقـالیم اإلیكـاو وتلقـى فیهـا ٢٠١٢و ٢٠١١عامي االنبعاثات. ونظمت اإلیكاو حلقات تدریبیة عملیة في الفترة بین 

فــي المائــة مــن الحركــة الجویــة الدولیــة. وواصــلت اإلیكــاو تقــدیم المســاعدة، بمــا یشــمل  ٩٣التــدریب ممثلــو دول تشــكل أكثــر مــن 
ي الـدول األعضـاء، المساعدة عن طریق االتصاالت الشخصیة والمؤتمرات الهاتفیة المنتظمـة مـع الحكومـات والجهـات المعنیـة فـ

  المواد اإلرشادیة.والمعلومات الالزمة للدول بشأن استخدام  األدوات الخاصةبهدف إتاحة 
ددة والمـواد اإلرشـادیة ذات الصـلة بشـأن أدوات محـالمساعدة الفنیـة عـن طریـق إعـداد ودأبت اإلیكاو على تقدیم   ٣-١-٢

التي أقرتها لجنة حمایة البیئة وأعدتها األمانـة بـدعم مـن الـدول والمنظمـات  أما أداة اإلیكاو لتوفیر الوقود،استخدام هذه األدوات. 
مــن تنفیــذ شــتى الدولیــة، فهــي تســاعد الــدول األعضــاء ومقــدمي خــدمات المالحــة الجویــة علــى تحدیــد وفــورات الوقــود المتوقعــة 

ن تقیـــیم الفوائـــد البیئیـــة المترتبـــة علـــى التحســـینات التشـــغیلیة. وستیســـر األداة أیضـــا التحلیـــل المســـتمر الـــذي تجریـــه األمانـــة بشـــأ
  استراتیجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران.

حلقــة عمــل عــن أنــواع الوقــود البدیلــة المســتدامة ألغــراض  ٢٠١١وٕاضــافة إلــى ذلــك، نظمــت اإلیكــاو فــي عــام   ٤-١-٢
فــي إحاطــة الــدول والجهــات المعنیــة بشــأن آخــر التطــورات فــي اســتخدام أنــواع الوقــود البدیلــة الطیــران. ویتمثــل هــدف حلقــة العمــل 

للمخرجات الرئیسـیة  باستعراض تثقیفيمشارك، واضطلعت اإلیكاو  ٢٠٠ألغراض الطیران. وقد شارك في حلقة العمل أكثر من 
بــأنواع الوقــود البــدیل  اشــأت اإلیكــاو فریــق خبــراء معنیــكمــا أنعلــى الموقــع اإللكترونــي العــام لإلیكــاو.  نشــرت نتائجــهلحلقــة العمــل 
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، أنــواع الوقــود البــدیل المســتدام A38-WP/28المســتدام ألغــراض الطیــران كــي یعــّد توصــیات فــي هــذا المجــال (انظــر الوثیقــة 
  ألغراض الطیران).

ولتعزیز تبادل المعلومات والترویج ألفضل الممارسات بـین الـدول، ُنفـذت جهـود كبیـرة لتطـویر بوابـات إلكترونیـة   ٥-١-٢
متنوعــة لتبــادل المعلومــات. وتشــمل هــذه المعلومــات طیفــًا واســعًا مــن المســائل البیئیــة تشــمل اإلرشــادات الفنیــة والتــدابیر الطوعیــة 

مـــل الــدول لتحقیـــق أهـــداف منهــا النهـــوض بالقـــدرات والنقــل التكنولـــوجي لـــدى الـــدول ومبــادرات الوقـــود البـــدیل المســتدام وخطـــط ع
  األعضاء في اإلیكاو.

قبـل ، كمـا تصـدر كـل ثـالث سـنوات سـنویاً  وٕاضافة إلى ذلك، تصدر اإلیكاو طبعـة خاصـة مـن صـحیفة اإلیكـاو  ٦-١-٢
ویتضمن إرشادات فنیة تتعلق بالمسائل البیئیة المرتبطة انعقاد الجمعیة العمومیة تقریر اإلیكاو البیئي الذي یشمل آخر التطورات 

تحت عنـوان "نحـو مراعـاة االعتبـارات  ٢٠١٣ُعقدت في مایو  بالطیران. وأسهمت ندوة اإلیكاو بشأن الطیران وتغیر المناخ، التي
وغیرها من الجهات االیكاو  في في مجال الطیران والبیئة مع الدول األعضاء "، في تبادل المعلومات بشأن آخر التطوراتالبیئیة

  المعنیة الرئیسیة.
  المناخ تمویل  ٢-٢
، بشـأن تسـهیل تقـدیم المسـاعدة الفنیـة ١٩-٣٧من قرار الجمعیـة العمومیـة  ٢٢استجابًة للطلب الوارد في الفقرة   ١-٢-٢

والمالیــة وتســهیل وصــول البلــدان النامیــة إلــى المــوارد المالیــة المتاحــة والجدیــدة ونقــل التكنولوجیــا وبنــاء القــدرات وتلبیــة احتیاجــات 
ران وتغیــر الطیــ –العمــل  فــيالمســاعدة التــي تطلبهــا الــدول إلعــداد خطــط العمــل، نظمــت اإلیكــاو حلقــة نقــاش بعنــوان "المســاعدة 

 ٤٧مشـاركا مـن  ١٦٤وشـارك فیهـا  )/http://www.icao.int/meetings/acli( الـفي مونتری ٢٠١٢في أكتوبر  تي ُعقدالمناخ" الت
  منظمة دولیة. ١٩دولة عضوا و

وأتاحت حلقة النقاش للدول والجهـات المعنیـة معلومـات قیمـة بشـأن مجموعـة مـن مشـاریع المسـاعدة، بمـا یشـمل   ٢-٢-٢
سـلطت الضـوء بشـكل لقدرات، والتكنولوجیات الجدیدة، وتمویل أنشطة خفـض االنبعاثـات، ونقـل التكنولوجیـا والـدعم الفنـي. و بناء ا

خـــاص علـــى أوجـــه التـــآزر والتعـــاون البنـــاء بـــین اإلیكـــاو والـــدول األعضـــاء والجهـــات المعنیـــة والمنظمـــات الدولیـــة األخـــرى خـــالل 
وخـالل الجلسـة الخاصـة بالتمویـل مـن حلقـة النقـاش، تطـرق متحـدثون طط عمل الدول. المرحلة األولى من المبادرات المتعلقة بخ

كات الالزمــة لــدعم المســاعدة المالیــة المطلوبــة لتنفیــذ امــن ســت منظمــات دولیــة وبنــوك تنمویــة إلــى الفــرص الحقیقیــة لبنــاء الشــر 
   التدابیر التي تحددها الدول في خطط عملها.

وبعــد أن تكللــت بنجــاح المرحلــة األولــى مــن تقــدیم المســاعدة للــدول فــي إعــداد خطــط عملهــا، انتقــل التركیــز إلــى   ٣-٢-٢
لخفـض انبعاثـات ثـاني اكسـید الكربـون،  حـددتها فـي خطـط العمـل تلـكدعم الدول التي تحتاج مساعدة فـي تنفیـذ اإلجـراءات التـي 

الشراكة مع منظمات األمم المتحدة األخرى والـدول األعضـاء ي في اإلیكاو و تعاون الفنوذلك أساسًا من خالل التعاون مع إدارة ال
  ووكاالت التمویل المتعددة األطراف.

ویجــري هــذا التعــاون حالیــًا مـــن خــالل برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمـــائي ومرفــق البیئــة العالمیــة باســتخدام إطـــار   ٤-٢-٢
و كذلك في جدوى إبرام مذكرات تفاهم جدیدة أو اتفاقـات مماثلـة مـع منظمـات . وستنظر اإلیكا١مذكرات التفاهم واالتفاقات القائمة

  أخرى لدیها صنادیق مكرسة للحد من آثار تغیر المناخ، بما یتیح خیارات تمویلیة مختلفة أمام الدول األعضاء المحتاجة للدعم.

                                                           
هنـاك أنشئ مرفق البیئة العالمیة كبرنامج في البنك الدولي هدفه المسـاعدة علـى حمایـة البیئـة العالمیـة وتعزیـز التنمیـة البیئیـة المسـتدامة. و  ١

تفـاق قـائم امذكرة تفاهم قائمة حالیًا بین اإلیكاو وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تضطلع فیه اإلیكاو بدور وكالة منفذة للبرنامج. وهناك أیضًا 
 بین برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البیئة العالمیة یضطلع فیه البرنامج بدور وكالة تنفیذیة للمرفق.

http://www.icao.int/meetings/acli/
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  الخطوات التالیة  -٣
) فـــي التقـــدم الـــذي أحرزتـــه المنظمـــة فـــي HGCCمنـــاخ (الفریـــق الرفیـــع المســـتوى للطیـــران الـــدولي وتغیـــر النظـــر   ١-٣

األنشطة التي تنفذها لمساعدة الدول، في سیاق عمله على تقدیم توصیات عن السیاسة العامة للمجلس بخصوص عناصر قرار 
البیـان الموحـد ،  A38-WP/34الدورة الثامنـة والثالثـین للجمعیـة العمومیـة بشـأن الطیـران الـدولي وتغیـر المنـاخ (انظـر ورقـة العمـل 

   .)تغیر المناخ -بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة
وقــد تشـــكل خطـــط عمـــل الـــدول وســیلة فعالـــة لتیســـیر تقـــدیم المســـاعدة للــدول بغـــرض تنفیـــذ االجـــراءات التـــي تـــم   ٢-٣

بنشـاط مـع الـدول األعضـاء التـي طلبـت مسـاعدة فـي تنفیـذ التـدابیر الرامیـة إلـى خفـض انبعاثـات ثـاني  ستعمل اإلیكاوتخطیطها. 
فهـم واضـح لنطــاق هـذه التــدابیر إتاحــة أكسـید الكربـون الناتجــة عـن أنشـطة الطیــران الـدولي. وســیكون هـدف هـذا العمــل المشـترك 

لتنفیذ هذه التدابیر وما سـیترتب علیهـا مـن خفـض النبعاثـات ثـاني أكسـید والمدة الالزمة لتنفیذها والتفاصیل الفنیة والتمویل الالزم 
  الكربون.

یعّد وضـع خطـة عمـل محكمـة تتبـع إرشـادات اإلیكـاو وتحـدد بوضـوح الفوائـد البیئیـة واحتیاجـات المسـاعدة أمـرًا و   ٣-٣
ول المانحــة. وســتعمل اإلیكــاو علــى غنــى عنــه لحصــول الــدول علــى التمویــل الــالزم مــن المنظمــات الدولیــة وبنــوك التنمیــة والــد ال

تسـهیل حصـول الــدول األعضـاء علـى التمویــل الـالزم لتنفیـذ خطــط العمـل التــي تقـدمها، بمـا فــي ذلـك وضـع ترتیبــات للتعـاون مــع 
من المنظمات التي لـدیها آلیـات تمویـل مخصصـة ألنشـطة التخفیـف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البیئة العالمیة وغیرها 

  آثار تغیر المناخ، باإلضافة إلى دعم التنفیذ الفعلي للتدابیر بما في ذلك عن طریق إدارة التعاون الفني. من

 — انتهى —


