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  والثالثون ةثامنالالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئةمن جدول األعمال:  ١٧البند رقم 
التطورات في هیئات األمم المتحدة والمنظمات  –حمایة البیئة 

  الدولیة األخرى

  مقدمة من مجلس االیكاو)(ورقة 

  الموجز التنفیذي
 المسـائل خصـوصعن التطورات الحاصلة منذ انعقاد الدورة السابعة والثالثین للجمعیـة العمومیـة ب تقدم ورقة العمل هذه تقریراً 

، المرتبطة بأعمال االیكاو في مجال البیئة والتي أنجزتها بالتعاون مع سائر الهیئات والمنظمات الدولیة التابعـة لألمـم المتحـدة
  .األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ اتفاقیةأنشطة  منبثقة عنبما في ذلك األعمال ال

األمـم المتحـدة  اتفاقیـةأنشـطة المتعلقـة بشـواغلها إزاء المناقشـات عـن وضـوح ب عربویتعین على االیكاو والدول األعضاء أن ت
المحتملـة لهـذه مصـادر الالمنـاخ واسـتخدام الطیـران الـدولي كمصـدر مـن األنشـطة المرتبطـة بیرادات لتمویل اإل لتعبئةاإلطاریة 
 تمویــل أنشــطة المنــاخفــي مجــال كمصــدر مــن مصــادر اإلیــرادات  مســتهدفاً الطیــران الــدولي  ال یكــونیكــون ال  كــيلاإلیــرادات 

یمـا یخـص الطیـران الـدولي وتغیـر فنـص قـرار الجمعیـة العمومیـة  إدراج هذه الشـواغل فـيًا أیض. وینبغي بصورة غیر متناسبة
  .)C-DEC 198/8(القرار  المناخ
جمعیـة العمومیـة (انظـر رقة عمل منفصلة للمم المتحدة للحیاد المناخي في و عن تعاون االیكاو مع مبادرة األالمعلومات وترد 

  .)مبادرة األمم المتحدة للحیاد المناخي، A38-WP/33الوثیقة 
  :أن: یرجى من الجمعیة العمومیة اإلجراء

في مجال الطیران الدولي وتغیر المناخ، وخاصة األمم المتحدة في  األخرى هیئاتالبتعاون االیكاو المستمر مع  تسّلم  ) أ
 ؛١٩-٣٧في قرار الجمعیة العمومیة  المطلوبعلى النحو 

 التابعة لألمم المتحدة؛ األخرى تعاون االیكاو المستمر مع الهیئات والمنظمات الدولیة تدعم  ) ب
الدول األعضاء أن تعرب، عن طریق عملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغّیر المناخ، عن قلقها  إلىتطلب  ج)

الواضح إزاء استخدام الطیران الدولي كمصدر محتمل لتعبئة الموارد من أجل تمویل أنشطة مكافحة تغیر المناخ على المدى 
  بشكل غیر متناسب لتولید تلك الموارد؛لدولي الطویل، وذلك بغیة التأكد من عدم استهداف الطیران ا

تطلب إلى الدول األعضاء أن تجري مع وفودها األطراف في عملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغّیر المناخ  د)
 من أجل اتصاالت وتنیسق فیما یتعلق بالتطورات المستجدة داخل االیكاو ضمن مجال الطیران الدولي وتغیر المناخ؛

   .١٩- ٣٧قرار الجمعیة العمومیة  لتحدیثالنظر في المعلومات الواردة في هذه الورقة   )ه

األهداف 
  االستراتیجیة:

  .حمایة البیئة والتنمیة الستدامة للنقل الجوي، (ج) ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتیجي

التابعــة لألمــم المتحــدة قــد تــنجم عنهــا تــداعیات مالیــة علــى الطیــران  األخــرى القــرارات الصــادرة عــن الهیئــات والمنظمــات الدولیــة  اآلثار المالیة:
  الدولي.

 الطیران وتغّیر المناخ-مساعدة الدول، A38-WP/31  المراجع:
A38-WP/33 ،مبادرة األمم المتحدة للحیاد المناخي  
A38-WP/34 ، تغیر المناخ –البیان الموحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة المتعلقة بحمایة البیئة  
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 اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ - ١
 كثبمتابعة التطورات عن ب األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ اتفاقیةواصلت االیكاو تعاونها مع  ١- ١

 ن الطیران الدولي أو المسائل التي تؤثر على الطیران الدولي.بشأوالمواظبة على تقدیم المعلومات ووجهات النظر 
في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة، وبروتوكول كیوتو المتعلق بها، المؤتمر السنوي  األنشطةتشمل و  ٢- ١

ول مع مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوك (مؤتمر األطراف) المنعقد بالتزامن تفاقیةالالألطراف في 
مؤتمر األطراف السادس العامل بوصفه و السادس عشر  خیرة للجمعیة العمومیة، انعقد مؤتمر األطرافكیوتو. ومنذ الدورة األ

مؤتمر األطراف و السابع عشر ومؤتمر األطراف  ٢٠١٠ /كانون األولنكون بالمكسیك في دیسمبراألطراف في كا اجتماع
الثامن ومؤتمر األطراف  ٢٠١١ /كانون األولفریقیا في دیسمبرأفي دوربان بجنوب السابع العامل بوصفه اجتماع األطراف 

 .٢٠١٢ ر/كانون األولفي الدوحة بقطر في دیسمبمؤتمر األطراف الثامن العامل بوصفه اجتماع األطراف و عشر 
 الهیئات الفرعیة، بما فیها الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیةطراف بدعم اجتماعات وحظي مؤتمر األ ٣- ١

على العناصر الرئیسیة لخطة حیث انصب التركیز ، )AWG-LCA( وفریق العمل المخصص للعمل التعاوني الطویل األجل
المتعلق بالتكیف مع  المعزز في األجل الطویل؛ والعمل التعاوني عملللوهي رؤیة مشتركة  ٢٠٠٧عمل بالي المعتمدة في عام 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع وحظي التمویل ونقل التكنولوجیا وبناء القدرات. و تغیر المناخ والتخفیف من حدته؛ 
فریق العمل المخصص لاللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول األطراف بدعم اجتماعات 

ما بعد فترة في (األطراف في المرفق األول) لحد من االنبعاثات باالمتقدمة البلدان للنظر في التزامات  )AWG-KP( كیوتو
 .)٢٠١٢إلى  ٢٠٨٨( بروتوكول كیوتومن ولى االلتزام األ

فریق  هذه األعمال ا خالل مؤتمر الدوحة، وواصلمهامهموتم إنهاء عمالهما فریقا العمل المذكوران أنجز وقد أ ٤- ١
 تغیرن بشأ ملزم قانوناً عالمي اعتماد اتفاق بغرض  للعمل المعززدوربان  برنامجمسؤول عن حدیث النشأة عمل مخصص 

 .٢٠٢٠من عام ًا تنفیذه اعتبار  لمن أج ٢٠١٥بحلول عام المناخ 
الدوحة  بوابةباسم " معروفةمجموعة من القرارات ال ٢٠١٢ /كانون األولاعتمد مؤتمر الدوحة في دیسمبرو  ٥- ١

 تشمل ما یلي:و  "ةالمناخی
لى عام إ ٢٠١٣سنوات من عام  يالتعدیالت على بروتوكول كیوتو: فترة االلتزام الثانیة ومدتها ثمان  )أ 

؛ ٢٠١٤بحلول عام ول المدرجة في الملحق األطراف استعراض االلتزامات من جانب األو ؛ ٢٠٢٠
  ؛لیات المرنة بموجب بروتوكول كیوتومواصلة تطبیق اآلو 

حدة مع نهایة عام لى سنة واإجل الطویل األعلى  تمویل أنشطة المناخن ل بشأتمدید برنامج العم  )ب 
مریكي في دوالر أ ملیار ١٠٠مبلغ  ة بتخصیصمتعلقتحلیل الخیارات الزیادة  ، وذلك بغرض٢٠١٣

  ؛ة من المصادر المحتملةواسععلى مجموعة ًا اعتماد ٢٠٢٠السنة بحلول عام 
علیه  تفاوضالیمكن تشمل عناصر نص ربان للعمل المعزز برنامج دو وضع خطة عمل مفصلة لعملیة   )ج 

نص والطراف؛ خالل االجتماع العشرین لمؤتمر األ ٢٠١٤ /كانون األولبحلول دیسمبر إتاحتهُیزمع و 
اعتماده خالل  ُیزمعن تغیر المناخ بشأ اتفاق ملزم قانوناً و ؛ ٢٠١٥ /أیارإتاحته قبل مایو مزمعال يالتفاوض

 .٢٠٢٠من عام ًا اعتبار من أجل تنفیذه  ٢٠١٥جتماع الحادي والعشرین لمؤتمر األطراف في دیسمبر اال
تزوید اجتماعات اللجنة الفرعیة للمشورة عن االیكاو لم تتوقف خیرة للجمعیة العمومیة، ومنذ انعقاد الدورة األ ٦- ١

الطیران الدولي وتغیر المناخ. وأعربت  یكاو في مجالن آخر التطورات في االبشأ ١العلمیة والتكنولوجیة بالبیانات المنتظمة 
سترشد تخرى أن منظمة البحریة الدولیة. واقترحت أطراف أخرى التي ستقوم بها االیكاو والاأل لألعمالطراف عن دعمها عدة أ
. وخالل مؤتمر الدوحة، مم المتحدة اإلطاریةمتباینة بموجب اتفاقیة األ هالكنو  المنظمتین بمبدأ المسؤولیات المشتركة أعمال

إذ تالحظ المعلومات الستنتاج نفسه: "إلى اوللمرة التاسعة على التوالي، خلصت اللجنة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة 
 قاریرإلى مواصلة تقدیم الت، تدعو المنظمتین ذي أبلغا عنهالواردة من أمانتي االیكاو والمنظمة البحریة الدولیة والتقدم المحرز ال

 .خالل الدورات المقبلة للجنة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة"

                                                           
والتكنولوجیة في إطار اتفاقیـة األمـم المتحـدة اإلطاریـة بشـأن تغیـر المنـاخ یمكن االطالع على بیانات االیكاو المقدمة إلى اللجنة الفرعیة للمشورة العلمیة   ١

  protection/Pages/statements.aspx-http://www.icao.int/environmental على الموقع التالي:

http://www.icao.int/environmental
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بما في ذلك متباینة،  آراءعِرب عن أُ فریق العمل المخصص للعمل التعاوني الطویل األجل، ُ أنشطة طار وفي إ ٧- ١
مدى مالءمة خرى، و أقطاعات على على النقل الدولي (الجوي والبحري) و ینطبق بشكل موحد عام ي طار نص إإعداد ضرورة 
هذا  وصلطاریة. ولم یتاتفاقیة األمم المتحدة اإلاالیكاو والمنظمة البحریة الدولیة بإرشادات محددة بموجب تزوید  وضرورة

زاء أعربت أطراف عن قلقها إ"، طویلجل الفي األ تمویل أنشطة المناخنسبة لمسألة "لى اتفاق في هذا الشأن. وبالفریق إال
 ملیار ١٠٠مبلغ  لتعبئةدر ستخدام الطیران المدني والقطاع البحري كمصدر من المصاالخرى أطراف المقترحة من أ خیاراتال

جل المناخ في األأنشطة مر الدوحة تمدید برنامج العمل بشأن تمویل . وقرر مؤت٢٠٢٠مریكي في السنة بحلول عام دوالر أ
 .٢٠١٣لى نهایة عام إالطویل لسنة واحدة أي 

) صیاغة ١: لعملمن ا، تم تنفیذ تیارین برنامج دوربان للعمل المعززفي إطار الجدیدة األنشطة طار وفي إ ٨- ١
االنبعاثات  ةوالسبل الكفیلة بتعزیز مستوى الطموح لسد ثغر اإلجراءات ) النظر في ٢؛ برنامج دوربان للعمل المعززخطة عمل 

ت عدة برز أتین. و مئوی نیـــتتویات لتحقیق الهدف المتمثل في درجالمسفي خفض ما یلزم من و  لألطرافبین التعهدات الحالیة 
ح. تكمیلیة لتعزیز مستوى الطمو المبادرات واحدة من العمال في االیكاو والمنظمة البحریة الدولیة كاألتكثیف ضرورة طراف أ

طار بالطیران الدولي ستجري في إتعلقة الم المسائلما إذا كانت  كثبن تراقب عن عضاء أیكاو والدول األویتعین على اإل
مؤتمر و التاسع عشر مؤتمر األطراف طاریة (مم المتحدة اإلمؤتمر اتفاقیة األ وكیفیة ذلك. وسینعقد برنامج دوربان للعمل المعزز

 في وارسو في بولندا. ٢٢/١١/٢٠١٣لى إ ١١) في الفترة من األطراف التاسع العامل بوصفه اجتماع األطراف

  ة الدولیةالمنظمة البحری - ٢

، اعتمدت المنظمة البحریة ٢٠١١ ویولیخالل االجتماع الثاني والستین للجنة حمایة البیئة البحریة المنعقد في  ١- ٢
 ٢٠١٢ /آذارجنة المنعقد في مارسن لهذه اللو ووافق االجتماع الثالث والست ٢الشحن الدولي.تتعلق بالدولیة تدابیر فنیة وتشغیلیة 

في اجتماعها السادس والستین، المعقود في هذه اللجنة  وقد اعتمدتهذه التدابیر. الفنیة الالزمة لتنفیذ  على المبادئ التوجیهیة
. وبالنسبة نه تیسیر تنفیذ التدابیر الفنیة والتشغیلیةمن شأیتعلق بالتعاون الفني ونقل التكنولوجیا ًا قرار ، ٢٠١٣ /أیارشهر مایو

  عالمي یتعلق بالشحن الدولي.لتقییم عشرة مقترحات لتوفیر مقیاس  أعمالطلعت اللجنة بالسوق، اض اتللتدابیر القائمة على آلی

  مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة - ٣

في ریو دي  ٢٠١٢ /حزیرانیونیوفي  ٢٠انعقد مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة، المعروف باسم ریو+ ١- ٣
الطاقة المتجددة، ال سیما الوقود البدیل المستدام في مجال موضوع  المؤتمر من المواضیع التي تناولهاجانیرو بالبرازیل. و 

وخالل هذا المؤتمر، نظمت االیكاو بالتعاون الوثیق مع شركاء صناعة . ولالیكاأهم موضوع بالنسبة كان الذي ، الطیران
  .الوقود البدیل المستدام باستخدامكلها تمت و وریو دي جانیرو  لیامونتربین تربط  الطیران مجموعة من أربع رحالت تجاریة

أحدث المعلومات عن  عرض، یتنفیذیاً ًا طار ألمم المتحدة إلعام المین األ، أصدر ٢٠مؤتمر ریو+ عقب نتائجو  ٢- ٣
تشارك الطاقة والنقل المستدام. و كفي مجاالت شتى  ٢٠جراءات الرئیسیة المرتبطة بنتائج مؤتمر ریو+میع األنشطة واإلج

تم العمل بها المبادرات والشراكات الجدیدة التي سیعلى أمانة األمم المتحدة  طالعمل في هذه العملیة وستواصل إاالیكاو بالكا
 .وعملیة المتابعة ٢٠یو+ر طار االستجابة لنتائج مؤتمر في إ

 

                                                           
علــى إضــافة فصــل جدیــد كــي یصــبح تطبیــق مؤشــر تصــمیم  االتفاقیــة الدولیــة لمنــع التلــوث النــاجم عــن الســفنت علــى الملحــق الســادس بتنطــوي التعــدیال  ٢

 بالنسبة للسفن الجددیة والمعمول بها.ًا بالنسبة للسفن الجدیدة، ویصبح تطبیق خطة إدارة كفاءة الطاقة للسفن إلزامیًا كفاءة الطاقة إلزامی
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  لتغیر المناخ الهیئة الحكومیة الدولیة - ٤
ُیتوقع ر التقییم الخامس، الذي داد تقریاألعمال إلعمجموعة من لتغیر المناخ ب الهیئة الحكومیة الدولیةضطلع ا ١- ٤

في هذا  المتعلقة بالطیران وتغیر المناخ المسائلإدراج . وتتعاون االیكاو مع هذا الفریق للتأكد من ٢٠١٤في عام  االنتهاء منه
 كربون في مجال الطیراني أكسید الالتقریر آثار االنبعاثات غیر المتصلة بثان بحثأن ی بجه خاص. وطلبت االیكاو التقریر

تأثیر أحدث أعمال االیكاو المتعلقة بتدابیر التخفیف من تضمن اتجاهات غازات الدفیئة في مجال الطیران ویسهم في تحدیث وی
  .االنبعاثات

  ةمرفق البیئة العالمیو  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - ٥
نشطة المتعلقة خطط عمل الدول بشأن األاد وتنفیذ توفیر المساعدة الفنیة إلعدالمساعدة على في إطار  ١- ٥

مرفق البیئة نمائي و على وضع برنامج مع برنامج األمم المتحدة اإلًا لیبخفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون، تعمل االیكاو حا
كبرنامج في الذي تأسس  مرفق البیئة العالمیةل المختصة بالنسبةالوكالة التنفیذیة  وهمائي . وبرنامج األمم المتحدة اإلنالعالمیة

، A38-WP/31 الورقةالبیئة (انظر في مجال البنك الدولي للمساعدة على حمایة البیئة العالمیة وتعزیز التنمیة المستدامة 
  .)الطیران وتغیر المناخ –المساعدة المقدمة للدول 

  العالمیة لسیاحةامنظمة  - ٦
، وقعت االیكاو ٢٠١٣ /آذارفي مارس) ATConf/6( للنقل الجوي العالمي السادسبمناسبة انعقاد المؤتمر  ١- ٦

المتحدة على الشروع في توطید التعاون بشأن  لألممعزم الوكالتین التابعتین  ؤكدعلى بیان مشترك ی ومنظمة السیاحة العالمیة
  .زات الدفیئة الناجمة عن الطیران والسیاحةامشترك، بما في ذلك خفض انبعاثات غالهتمام المجاالت ذات اال

  الستنتاجاتا - ٧
 لألممللجمعیة العمومیة، لم یتوقف االتصال مع الهیئات والمنظمات الدولیة التابعة  ةخیر منذ انعقاد الدورة األ ١- ٧

ت وتنفیذ التدابیر الالزمة التآزر فیما یخص اتخاذ القراراو التعاون  ٕایجاد سبلو ًا جیدًا فهم أثر الطیران على البیئة فهملالمتحدة 
على الدور الریادي لالیكاو في مجالي الطیران والبیئة، من المهم أن تحرز  انبعاثات الطیران. وحفاظاً  و التقلیل منللحد أ

  االیكاو.ة في لالحاصتطورات المن التقدم وتطلع الهیئات والمنظمات الدولیة التابعة لالیكاو على ًا عضاء مزیداالیكاو والدول األ
یران الدولي كمصدر محتمل واستخدام الط تمویل أنشطة المناخلالالزمة یرادات اإل تعبئةموضوع فیما یخص و  ٢- ٧

موارد  سیلزم تعبئةنه ألى إشارة ، تجدر اإلطاریةمم المتحدة اإلاأل اتفاقیةأنشطة طار إنوقش في ، وهو موضوع یراداتلهذه اإل
ویتعین على  ف الطموحة العالمیة لالیكاو.هدالأل تنفیذ مجموعة التدابیر تحقیقاً لالدولي الدولي نفسه مالیة لقطاع الطیران 

الطیران الدولي كمصدر من مصادر اإلیرادات في مجال قلقها لعدم استهداف عن بوضوح  عرباالیكاو والدول األعضاء أن ت
في نص قرار الجمعیة العمومیة فیما یخص التعبیر عن هذا القلق ، بما في ذلك بصورة غیر متناسبة تمویل أنشطة المناخ

  الطیران الدولي وتغیر المناخ.

  –انتهى  –


