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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
 التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئةمن جدول األعمال: ١٧البند رقم 
  مبادرة األمم المتحدة للحیاد المناخي

  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
، في تنفیذ مبادرة األمم المتحدة للحیاد المناخي، من أجل التقلیل الى أدنى حد من ٢٠٠٧یونیة شرع األمین العام لألمم المتحدة، في 

  نفیذیین لمنظومة األمم المتحدة.األثر الكربوني لمنظومة األمم المتحدة.  ولقد أید هذه المبادرة فیما بعد مجلس الرؤساء الت
) أیضا ٢٠والمشار الیه بمؤتمر ریو + (، (UNCSD)(میة المستدامة ، حث مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتن٢٠١٢وفي یونیة 

المنظمات التابعة لألمم  المتحدة على اتخاذ المزید من االجراءات لتشجیع كل من االستدامة والفعالیة من حیث التكلفة في ادارة 
  األمم المتحدة.جهود القائمة بفرادى المنظمات وعلى مستوى منظومة الالمرافق والعملیات، ولتعزیز 

االیكاو تقدما من أجل تنفیذ مبادرة األمم المتحدة للحیاد المناخي وادارة االستدامة، وقدمت دعما كبیرا  تولقد أحرز 
  التي تنسق هذه المبادرات.و للمجموعات المشتركة بین الوكاالت باألمم المتحدة 

داة حساب رسمیة لمبادة األمم المتحدة للحیاد المناخي، ال تزال إن أداة حساب انبعاثات الكربون التابعة لالیكاو، والمعتمدة كأ
أثرها ألمم المتحدة.  وقدرت األمانة العامة لالیكاو لانبعاثات غازات الدفیئة  كمیةمستخدمة لتقدیر حصة السفر الجوي من 

ة لتخفیض انبعاثات غازات الدفیئة، في هذا الشأن.  وبغیة اعداد استراتیجی كمیة انبعاثاتهاالكربوني وهي تقوم سنویا بتحدیث 
التابعة لألمانة العامة لالیكاو، وذلك  األقسامفقد أنشأت فرقة عمل خاصة بالحیاد الكربوني، تتكون من ممثلین من مختلف 

من أجل وضع خطة لتخفیض االنبعاثات للمنظمة.  وتستند خطة تخفیض االنبعاثات على أفضل الممارسات القائمة من 
ل بتنفیذ هذه الجهود وتحسین االدارة البیئیة لالیكاو في مجاالت مثل استهالك الورق واعادة التدویر واستغالل أجل التعجی

المساحة المكتبیة وموارد الطاقة ذات الصلة، واجراءات سفر الموظفین الرسمي، وأدوات تكنولوجیا المعلومات والمشتریات 
  المستدامة.

  یة القیام بما یلي:ُیرجى من الجمعیة العموم االجراء:
أن تطلب من المجلس مواصلة التعاون مع المجموعات المشتركة بین الوكاالت باألمم المتحدة والتي تتناول ادارة   أ)

االستدامة والمحافظة على تصدر اعداد طرق وأدوات تحدیث الحصاء انبعاثات غازات الدفیئة الناجمة عن الطیران 
  المتحدة للحیاد المناخي؛ما یتعلق بمبادرة األمم فی

وأن تطلب من المجلس المضي في اعداد وتنفیذ استراتیجیة خفض انبعاثات غازات الدفیئة وتعزیز ممارسات ادارة   ب)
   االستدامة داخل المنظمة، بطریقة تتسق مع السیاسات العامة لمنظومة األمم المتحدة.

 األهداف
  :ةاالستراتیجی

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

  ستحدد خطة خفض انبعاثات غازات الدفیئة للمنظمة مستوى الموارد االضافیة المطلوبة في هذا الشأن.  اآلثار المالیة:
    المراجع:
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 مقدمةال - ١

بان عنه ألول مرة األمین العام لألمم المتحدة أعلن  ١إن الهدف من تحول األمم المتحدة نحو الحیاد البیئي ١- ١
قر مجلس الرؤساء التنفیذیین بمنظومة األمم المتحدة مبادرة األمم أ.  وبعد ذلك في نفس السنة، ٢٠٠٧ یونیهكي موون في 

المتحدة للحیاد البیئي.  وتلزم هذه المبادرة رؤساء مؤسسات األمم المتحدة بتقدیر انبعاثات غازات الدفیئة بمؤسساتهم، 
ناحیة التكلفة وبحث طرائق  أقصى حد ممكن، وتحلیل تأثیر ذلك من إلىجهود لتخفیض انبعاثات غازات الدفیئة ب واالضطالع

 بالمیزانیة من أجل شراء تعویضات الكربون بغیة تحقیق الحیاد الكربوني.

بشأن  (IMG) القضایا إدارة، اضطلع بتنفیذ استراتیجیة مبادرة األمم المتحدة للحیاد المناخي فریق ٢٠٠٧ومنذ عام  ٢- ١
من جهات تنسیق بمؤسسات األمم المتحدة ویدعمه مرفق األمم المتحدة  االستدامة البیئیة لمنظومة األمم المتحدة، والذي یتكون إدارة

 البیئیة. اإلدارة تابع لفریقهذا الفریق و المستدام التابع لبرنامج األمم  المتحدة للبیئة.  

على  ٢)٢٠لیه أیضا بمؤتمر ریو + إ، أثنى مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة (المشار ٢٠١٣ یونیهوفي  ٣- ١
هذا الشأن من أجل تشجیع كل من في ما نفذته من أعمال حتى اآلن، وحثها على تنفیذ المزید  بشأنوكاالت األمم المتحدة 

المرافق والعملیات، ولتعزیز الجهود القائمة على مستوى فرادى المنظمات  إدارةاالستدامة والفعالیة من حیث التكلفة في 
 اء.ومنظومة األمم المتحدة على حد سو 

  دعم االیكاو لمبادة األمم المتحدة للحیاد المناخي - ٢
 "المضيتقریر الجرد السنوي الثالث لغازات الدفیئة لمنظومة األمم المتحدة، والمعنون  ٢٠١٢صدر في عام  ١- ٢
" التقلیل منه إلىاألثر الناجم عن منظومة األمم المتحدة والجهود الرامیة  —تحقیق الحیاد المناخي باألمم المتحدة   نحو

“Moving towards a climate neutral UN –The UN system’s footprint and efforts to reduce it .  وشمل التقریر ”
تخفیض انبعاثات غازات الدفیئة بأربعة وخمسین مؤسسة تابعة لألمم المتحدة.  واستمر استخدام  إلىد رامیة عملیات جرد وجهو

ون باالیكاو كأداة رسمیة لتقدیر حصة السفر الجوي من جرد انبعاثات غازات الدفیئة باألمم المتحدة.  أداة حساب انبعاثات الكرب
ملیون طن من ثاني  ١,٧ ما یعادل هو ٢٠١٢أن التأثیر الناجم عن منظومة األمم المتحدة في عام  المحسوبةوتبین البیانات 
  السفر الجوي نصف مجموع انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن منظومة األمم المتحدة. ویشكل.  .CO2 eq أكسید الكربون

عوامل  وتشملوتطبق منهجیة حساب انبعاثات الكربون لألمم المتحدة أفضل الممارسات المتوفرة للجمهور  ٢- ٢
وقامت كاب واألمتعة المحمولة.  الر حمولة محددة بشأن الطرق الجویة وعوامل خاصة بأنواع الطائرات وبیانات عدیدة مثل 

مة و المؤسسات التابعة لمنظ إلىدمت طریقة تفاعل جدیدة ألداة الحساب تحدیث هذه العوامل على أساس سنوي وقُ ب االیكاو
 التقنیة. جانب توفیر التدریب المحدد والمساعدة إلىاألمم المتحدة، 

منظومة األمم المتحدة من خالل الجدول الحسابي توسیع نطاق الدعم الذي تقدمه االیكاو لالمضي في ولقد تم  ٣- ٢
، وهي أداة مصممة لدعم عملیة اتخاذ القرار في مجال تخفیض انبعاثات الكربون ٣(IGMC)للبیئة  المواتیةلالیكاو لالجتماعات 

ماع من حیث حسابي موقعا مثالیا لالجتالالناجمة عن النقل الجوي من أجل المشاركة في االجتماعات.  ویوفر هذا الجدول 
انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن النقل الجوي، مع مراعاة مدینة بدایة الرحلة وعدد المشاركین.  ومع أن كثیر من 

قرار بشأن المكان الذي سیعقد به االجتماع، فان هذا الجدول الحسابي یساعد في تیسیر الؤثر على اتخاذ یالعوامل یمكن أن 
التابع لألمم المتحدة هذه األداة لتخطیط اجتماعاتها.  وعالوة على ذلك، فلقد  القضایا إدارةاعتمد فریق  عملیة التخطیط.  ولقد

ألداة حساب انبعاثات ثاني  (Android) "أندروید"، وأجهزة iOS (Apple)وضعت االیكاو وشرعت في التطبیقات األولى لنظام 
 لالجتماعات المواتیة للبیئة. أكسید الكربون والجدول الحسابي لالیكاو
                                                                 

 إلى كیان أو منظمة ذات إسهام صفري من ناحیة انبعاثات غازات الدفیئة.الحیاد البیئي مستخدم لإلشارة  ١
٢ The Rio+20 outcome document - The Future We Want, paragraph 96: “We call on the UN system to improve the 

management of facilities and operations, by taking into account sustainable development practices, building on 
existing efforts and promoting cost effectiveness”.   

  العمومي التابع لالیكاو.موقع اإلنترنت متوفرة لمؤسسات األمم المتحدة على  ٣
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لمنظومة األمم المتحدة، وتواصل تقدیم  القضایا إدارةالبیئة وفریق  إدارةتشارك االیكاو في اجتماعات فریق و  ٤- ٢
عملیات جرد النبعاثات غازات الدفیئة المتصلة بالطیران  إلعدادالدعم لمؤسسات األمم المتحدة من أجل وضع أدوات 

 (UNOPS)الستدامة.  وعلى سبیل المثال، تتعامل االیكاو مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع ا إدارةبشأن  ٤وٕارشادات
لبیان االنبعاثات المتصلة بشأن أداة حساب غازات الدفیئة التابعة لهذا المكتب من أجل مشاریع البنى التحتیة التي ستستخدم 

ب التابعة لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع، ضمن عناصر مرحلة التصامیم.  وستحتسب أداة الحسال بمشاریع البناء
 أخرى، االنبعاثات الناجمة عن النقل الجوي للمشاركین في المشاریع.

االستدامة والتي  بإدارةالخاصة  أنشطتهبمقاالت بشأن  القضایا إدارةذلك، زودت االیكاو فریق  إلى وباإلضافة ٥- ٢
.  ولقد أنشئ هذا الموقع المشترك الجدید من أجل االتصاالت (Greening the Blue)المعنون: اإلنترنت موقع نشرت على 

 كل شهر. زیارة ١٣ ٠٠٠نحو  ویتلقىاالستدامة في األمم المتحدة  وٕادارةالداخلیة والخارجیة الخاصة بالحیاد المناخي 

 التقدم المحرز داخل االیكاو - ٣

تأثیر الكربوني الناجم عن األمانة العامة باستخدام البتحدیث جردها بشأن الكربون بواسطة تقدیر  قامت االیكاو ١- ٣
أداة حساب انبعاثات غازات الدفیئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة وأداة حساب انبعاثات الكربون باالیكاو.  وقد كان 

طن من انبعاثات ثاني أكسید الكربون، ووصلت حصة سفر  ٦ ٠٠٠نحو  ٢٠١٢مجموع األثر الكربوني لالیكاو في عام 
ثاني  ٨,٥.  وكانت انبعاثات غازات الدفیئة للفرد باالیكاو ٥في المائة ٥٤في المائة وحصة الطاقة  ٤٠ إلىالموظفین الجوي 

 موظف.لكل ثاني أكسید الكربون/ ٨,٢، وفقا لمعدل األمم المتحدة وهو  (tCO2/staff) موظف/لكل  أكسید الكربون

خطة لتخفیض االنبعاثات من أجل تزوید المنظمة بأداة هامة لتنفیذ  إعدادونفذت أعمال كثیرة أیضا في مجال  ٢- ٣
على  اإلقلیمیةاالستدامة، بالمقر وبالمكاتب  إلدارةالداخلیة استراتیجیة لتخفیض انبعاثاتها من غازات الدفیئة ولتعزیز ممارساتها 

 حد سواء.

تخفیض االنبعاثات تتضمن جوانب عدیدة من عملیات االیكاو (تحسین البنى التحتیة خطة  إعدادوٕاذ أن  ٣- ٣
وتغییرات في سیاسات االیكاو واستخدام المؤتمرات المنظمة عن بعد، والسفر، والمشتریات المستدامة، وتدریب موظفین االیكاو 

البیئة وقسم  إدارة الشؤون االداریة باالیكاومن  واالتصاالت)، فقد أنشأت فرقة عمل بشأن الحیاد المناخي، تتكون من ممثلین
 ورابطة الموظفین. اإلقلیمیةومكتب المشتریات والمكاتب  ةالداخلی والمراجعةالمالیة ومكتب التقییم وفرع الشؤون 

فرقة العمل الخاصة بالحیاد المناخي، اعتمدت االیكاو مؤخرا عددا من التدابیر في أعمال  إلى وباإلضافة ٤- ٣
الناتجة عن  تخفیض انبعاثات الكربون  إلىام المنظمة ستسفر عن وفورات مالیة، بینما ستسهم في الجهود الرامیة جمیع أقس

متكامل للطباعة وقت المنظمة.  وتشمل هذه الجهود اعتماد تدابیر لتحقیق بیئة غیر قائمة على استخدام الورق، مثل تنفیذ نظام 
في المائة،  ٦٥المطبوعة بنسبة الوثائق تخفیض مجمل  إلىالطباعة وقت الطلب)، والتي أدت حتى اآلن  وٕاعادةالطلب (

 إنتاج في إعادةفي المائة  ٩٠تخفیض بنسبة  إلىلتوزیع الوثائق على هیئات االیكاو، وأدت  "خالیة من الورق"ووضع عملیة 
المساحات المكتبیة لتحقیق أكبر قدر ممكن من الفعالیة، وتخفیض ذلك، فقد أعید تخصیص  إلى وباإلضافةالوثائق وتوزیعها.  

مصنوع من مواد أعید  مكتبياستهالك الطاقة وتحسین الحصول على الضوء الطبیعي، ولقد طبقت أیضا سیاسة لشراء أثاث 
 تدویرها.

                                                                 
٤ such as the SUN/UNEP reports “Sustainable Procurement Guidelines for Freight Forwarding” and “Sustainable 

Events Guide”.  
 في المائة المتبقیة المركبات والثالجات واالنبعاثات االختیاریة. ٦تشمل نسبة  ٥
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 االستنتاجات - ٤

االستدامة وأن تضمن  إدارةة بشأن منظومة األمم المتحدة التزاما شدیدا بأن تقود هذا المجال بوصفها قدو  تلتزم ١- ٤
 مواصلة رصد عملیاتها وتحسینها من خالل مبادرة األمم المتحدة  للحیاد المناخي.

اثات البیئیة ألداة حساب انبعاثات الكربون باالیكاو كأداة رسمیة الحتساب انبع اإلدارةفریق  وعلى اثر قبول ٢- ٤
یث أن السفر المتحدة للحیاد المناخي. وح األمماالیكاو دعما كبیرا لمبادرة ثاني أكسید الكربون الناجمة عن السفر الجوي، قدمت 

مة األمم المتحدة، فان التعاون المستمر بین االیكاو والمؤسسات و نبعاثات غازات الدفیئة لمنظإمصادر الجوي هو أحد أكبر 
 في مجال الطیران وحمایة البیئة. المتحدة یحظى بأهمیة حاسمة للمحافظة على دور االیكاو الریادي باألممالشقیقة 

وتواصل االیكاو العمل من أجل قیاس وتخفیض أثرها على المناخ وحققت تقدما من أجل تنفیذ مبادرة األمم  ٣- ٤
.  وستواصل االیكاو العمل من أجل المضي في اإلقلیمیةالمتحدة للحیاد المناخي في داخل المنظمة، وفي مقرها ومكاتبها 

االستدامة من خالل سیاسات موحدة بشأن عملیاتها الواردة في خطة االیكاو لتخفیض  إدارةوتحسین  بیئةعلى التخفیض تأثیرها 
 االنبعاثات.

  - انتهى -
 


