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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
  االجتماع الثاني

  ١٦/٧/٢٠٠٨ إلى  ١٤مونتريال، من 
  دوليعلى الصعيد الاإليكاو وفي  بانبعاثات الطيران المتعلقةاستعراض األنشطة   :٢الموضوع رقم 

   في مجال البيئةآخر التطورات 
  )انة العامةاألم مقدمة من ورقة(

  مقدمةال  -١

بشأن  على أعمال اإليكاو ا آثارترك بالبيئة يمكن أن تتتعلقمهمة اجتماعات وكاالت األمم المتحدة ت عقد  ١- ١
 ه الورقة قدم هذت و.للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخاالجتماع األول حماية البيئة في مجال الطيران منذ انعقاد 

ألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في بانكوك ومحادثات بون ، وتشمل نتائج اتفاقية امعلومات عن آخر التطورات
بشأن المناخ، والدورة السابعة والخمسين للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية والدورة السادسة عشرة 

، ال سيما ية بحماية البيئة في مجال الطيراناللجنة المعنللجنة التنمية المستدامة، والتطورات المستجدة في اإليكاو بما فيها 
التحديات التي تواجهها أهم واألخرى أسواق الكربون واألحداث الطيران و حساب الكربون وحلقة العمل المقبلة بشأن آلية

تقديم المعلومات عن هذه ترمي إلى  ٢٠/٥/٢٠٠٨وعقدت األمانة العامة جلسة إحاطة غير رسمية للمجلس في . المنظمة
   . تطورات وتبادل وجهات النظر واالقتراحات التخاذ اإلجراءات المناسبةال

  التطورات المستجدة في محافل األمم المتحدة األخرى  - ٢
  محادثات بانكوك بشأن المناخ  ١- ٢

) ٢٠٠٧ديسمبر (في بالي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أطلق برنامج شامل في مؤتمر   ١-١- ٢
 مسماةال –التفاقية هذه االتنفيذ الفعال والمستدام لاعد على وضع االتفاق المقبل بشأن تغير المناخ الذي سيسمن  ينللتمك

وتمشيا مع هذا البرنامج، انعقدت الدورة األولى للفريق العامل المخصص المعني باإلجراءات ". خريطة طريق بالي"
المعني بااللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في العامل المخصص التعاونية طويلة األجل والدورة الخامسة للفريق 

 إلى ٣١/٣ في الفترة من ،"محادثات بانكوك بشأن المناخ"يضا باسم أ االمرفق األول بموجب بروتوكول كيوتو المشار إليه
    . من وسائط اإلعالم ممثل١٠٠ ما يزيد عن مشارك و١٠٠٠ نحو  بحضور٤/٤/٢٠٠٨

المعني بااللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب يق العامل المخصص لفراويعتبر   ٢-١- ٢
ألطراف المنعقد بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو في ل  األولمؤتمرالأنشأها هيئة فرعية  بروتوكول كيوتو

وتتجاوز فترة االلتزام األولى  األول في المرفقالمدرجة  في مونتريال للنظر في التزامات األطراف ٢٠٠٥أواخر عام 
 اجتماعه الخامس حلقة عمل أثناء الدورة  فيلفريقاهذا  وعقد .٢٠١٢المنصوص عليها في البروتوكول المنتهية في عام 
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وبناء على .  االنبعاثاتخفضتحقيق أهدافها المتمثلة في من أجل المرفق األول المدرجة في ألطراف متاحة لتحليل السبل الل
 لحلقة العمل، ندورتيخالل انعقاد  ااتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، قدمت اإليكاو عروضوة من أمانة دع

 التي ينبغي صادرالمفئات غازات الدفيئة والقطاعات و"و " يةالنهج الممكنة التي تستهدف االنبعاثات القطاع "بعنوان
 معينةأهداف تحديد  مع ،وقود مستودعات الطائرات والسفنالناشئة عن نبعاثات االإدراج مسألة ضرورة شكلت و". تغطيتها

للفريق الدورة الخامسة  موضوعا رئيسيا للمناقشة في ،٢٠١٢ة في المرفق األول ما بعد عام مدرجفي التزامات البلدان ال
وانقسمت . ب بروتوكول كيوتوالمعني بااللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجالعامل المخصص 

دعت ؛  داخل اإليكاوبشأن وقود هذه المستودعاتمناقشات إجراء الحاجة إلى  ففي حين أعرب البعض عن :األطراف
 بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تجراءا في اإليكاو إلى اتخاذ إأطراف أخرى وهي تشير إلى عدم إحراز تقدم

وجدير . ة المقبلاتعلى ضرورة مواصلة المناقشات بشأن هذا البند خالل االجتماعاتُـفق داوالت، وبعد الم. تغير المناخ
 وهي ،ة فرعية أخرى لالتفاقيةئيت تجري في العادة في إطار هكانهذه المستودعات المناقشات بشأن وقود باإلشارة إلى أن 
للمشورة   للهيئة الفرعية٢٢أي تقدم يذكر منذ انعقاد االجتماع  حرزالتي لم تالعلمية والتكنولوجية، للمشورة الهيئة الفرعية 

  . ثالث سنواتقبلالعلمية والتكنولوجية، 

ئة جديدة أنشأها مؤتمر يمثل هيف لفريق العامل المخصص المعني باإلجراءات التعاونية طويلة األجلاأما   ٣-١- ٢
تمكين تنفيذ هذه من أجل إلطالق عملية شاملة  ٢٠٠٧ي عام األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ف

خطة عمل ( وبعدها ٢٠١٢ عام حتىاالتفاقية تنفيذا كامال وفعاال ومتواصال من خالل اإلجراءات التعاونية طويلة األجل 
انعقاد االجتماع لفريق العامل المخصص المعني باإلجراءات التعاونية طويلة األجل أن ينجز أعماله مع  ويطلب من ا.)بالي

تبادل الفريق العامل المخصص المعني في بانكوك، و. ٢٠٠٩كوبنهاغن في عام في لمؤتمر األطراف الخامس عشر 
طويلة رؤية مشتركة "إيجاد لخطة عمل بالي بما في ذلك اآلراء بشأن العناصر األساسية  باإلجراءات التعاونية طويلة األجل

ركزت الدورة األولى للفريق العامل و. تكنولوجيا والماليةالتخفيف والتكيف والائل مسو، "لإلجراءات التعاونيةاألجل 
 زمنيا وعناصر جدوالووضع . ٢٠٠٨المخصص المعني باإلجراءات التعاونية طويلة األجل على تطوير برنامج عمله لعام 

مزمع ة بالنسبة لإليكاو حلقة العمل الهمياأل ومن. ٢٠٠٨ خالل عام  ستُعقدةدورأثناء العمل ات معالجتها، إلى جانب حلقل
 في الدورة الثالثة للفريق العامل المخصص المعني باإلجراءات التعاونية طويلة ٢٧/٨/٢٠٠٨ إلى ٢١في غانا من عقدها 
    ."للقطاعاتتعاونية واإلجراءات المحددة قطاعية الالنهج ال"بشأن  األجل

للفريق العامل المخصص المعني باإلجراءات التعاونية طويلة الدورة األولى قدمت اإليكاو بيانا إلى و  ٤-١- ٢
 وطيد تمواصلةضرورة  الطيران وتغير المناخ وعنلمتواصلة في اإليكاو إلعداد برنامج عمل ااألجل، يبرز األعمال 

ية بالنسبة ومن المواضيع التي ستكتسي أهم. وجهأفضل ساس خبراتها واالستفادة منها على أالتعاون بين المنظمتين، على 
 رئيسية أثيرت في قضية ه المسألة هذتوشكل. التكنولوجيتمويل والنقل وضع األهداف العالمية طويلة األجل وال: لإليكاو

هناك بالفعل اقتراحات عديدة عن و. ةأكيد تعهداتالقيام بالمناقشات نحو  مع اتجاه هذه جميع المناقشات وسوف تزداد أهميتها
   .ها قطاع الطيرانيدر التي موالفي األبعضها نظر بشأن تغير المناخ في المستقبل، حيث يكيفية تمويل اإلجراءات 

لفريق العامل ا أي(بين عمل الهيئتين الرابط   كانومن الشواغل التي أعرب عنها خالل االجتماع  ٥-١- ٢
العامل الفريق و كيوتوالمعني بااللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول المخصص 

  .والقضايا المشتركة بين القطاعات التي ينبغي النظر فيها) المخصص المعني باإلجراءات التعاونية طويلة األجل

  لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدوليةلن والسابعة والخمس الدورة  ٢- ٢

 إلى ٣١/٣في لندن في الفترة من ية البيئة البحرية لجنة حمالالسابعة والخمسين الدورة انعقدت   ١-٢- ٢
بالتعجيل بأعمال المنظمة بشأن انبعاثات يقضي من األمين العام للمنظمة البحرية الدولية مقدما  ا اقتراحتوأيد. ٤/٤/٢٠٠٨



GIACC/2-WP/3 - 3 - 

 ة والطويلةالمتوسط وة القصيرالتي تشمل وضع التدابير على اآلجالالمتفق عليها غازات الدفيئة والخطوات العملية المقبلة 
 بضرورةرأي الفريق العامل المعني بغازات الدفيئة وأيدت أيضا .  السفنمنالناشئة يد الكربون أكسثاني لمعالجة انبعاثات 

 في السفنإصدار قرار يحث صناعة الطيران والهيئات المعنية األخرى على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن 
   . لفريق العامل المعني بغازات الدفيئةابين دورات  هاجتماع مقبل يعقد

صبحت أحيث ) انظر المرفق(على المبادئ األساسية لجنة حماية البيئة البحرية ل ٥٧رقم الدورة  وافقت  ٢-٢- ٢
 النظر فيها عندما مواصلةالدولي وكذلك البحري  لشحنإشارتها إلى زيادة مناقشة انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن ا

والصين والهند وجمهورية إيران فود باربادوس والبرازيل وولم تعرب . طبيعة وشكل التدابير الواجب اتخاذهاتضح أكثر ت
سالية والمكسيك وجنوب إفريقيا وفنزويال عن دعمها للقرار واحتفظت بموقفها بخصوص المبدأ الثاني الذي ينص على اإل
 ملَععلى جميع دول الساريا وإلزاميا في المستقبل ينبغي أن يكون دولية لمنظمة البحرية المتسق وشامل ل إطاروضع  أن"

  ".غشتفاديا للبالتساوي 

لفريق العامل المعني بانبعاثات غازات الدفيئة اووافقت على اختصاصات االجتماع األول بين دورات   ٣-٢- ٢
، من  يقوم، وكلفت االجتماع بأن٢٧/٦/٢٠٠٨ إلى ٢٣الناشئة عن السفن المزمع عقده في أوسلو بالنرويج في الفترة من 

زامي لتصميم ثاني أوكسيد الكربون للسفن الجديدة ومنهجية خط أساس ثاني أوكسيد وضع مؤشر إلب ضمن أمور أخرى،
ديم تقارير مرحلية ق وطلبت من المنظمة البحرية الدولية ت،الكربون، واستعراض المؤشر التشغيلي لثاني أوكسيد الكربون

تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في التابعة الالهيئات الفرعية إلى ات لجنة حماية البيئة البحرية نجازإعن 
  .٢٠٠٨ عام فيدوراتها المعقودة 

  ألمم المتحدةالتنمية المستدامة التابعة لللجنة  السادسة عشرةالدورة   ٣- ٢

 إلى ٥ في الفترة من ألمم المتحدةالمستدامة التابعة لالتنمية للجنة السادسة عشرة  الدورةانعقدت   ١-٣- ٢
الزراعة والتنمية ب والمتمثلة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ لفترة أول اجتماع يركز على المجموعة المواضيعية لوكان. ١٦/٥/٢٠٠٨

لجدول من الممكن وضع توقيت أفضل  كان مع أنهو. إفريقياقضايا الريفية واستعمال األراضي والجفاف والتصحر و
  .نسبة ألعمال اإليكاو بالكبيرةأهمية كتسي إال أنه ال يأزمة الغذاء العالمية،  مواجهةلهذا مال األع

  محادثات بون بشأن المناخ  ٤- ٢

 في ١٣/٦/٢٠٠٨ إلى ٢ شخص محادثات بون بشأن المناخ المعقودة في الفترة من ٢٠٠٠حضر أكثر من   ١-٤- ٢
لفريق العامل المخصص المعني باإلجراءات ا وهي –ت الفرعية األربع  فيها الهيئاتعقدوكانت المرة األولى التي . بون

المعني بااللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب العامل المخصص لفريق االتعاونية طويلة األجل، و
اجتماعات  – ية والتكنولوجيةفنلمية والبروتوكول كيوتو، والهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ والهيئة الفرعية المعنية بالمشورة الع

ولم تنطو اجتماعات بون على .  التحديات فيما يخص تنسيق األعمال ونشر القضايا ومجموعات االتصالتمتوازية، وعرض
من  عن اعتماد العديد مجتمعةأسفرت أي مواعيد نهائية رئيسية بشأن القضايا الجوهرية، غير أن هذه االجتماعات 

 لمؤتمر األطراف في االتفاقية بوصفه اجتماع ع القرارات التي ستحال إلى مؤتمر األطراف أومشارياالستنتاجات و
 . في بوزنان في بولندا للنظر فيها٢٠٠٨سمبر في دياألطراف في بروتوكول كيوتو 

في  تقدم ي ألاإليكاوعدم إحراز عملية االتفاقية اإلطارية بسبب موجهة إلى يرة وال تزال هناك انتقادات كث  ٢-٤- ٢
التي راءات ـجسير اإل اآلراء وأنة من وسائل التأكد من ـوكوسيل. ة عن الطيران الدوليـات الناشئـخفض االنبعاث

، أحيل كتاب المنظمة في مناقشات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخترد طراف لدى اإليكاو ت عليها األـاتفق
ENV 1/1-08/44 ويطلب منها العمل على تقديم ميةو للجمعية العم٣٦ورة دبالقرارات الصادرة عن ال رهاكّيذل إلى الدول 
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مم المتحدة اإلطارية بشأن تغير حدة األخرى، ال سيما، اتفاقية األمعلومات كافية والتنسيق مع ممثليها في محافل األمم المت
ية عر الطيران في مناقشات الهيئات الفر إلى موضوعوأشي. المناخ بخصوص التطورات والمواقف المتفق عليها في اإليكاو

المعني الفريق العامل المخصص  وية والتكنولوجيةفنالهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والاألربع وباألساس في 
  .بروتوكول كيوتوبااللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب 

المعني بااللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب  المخصص لفريق العاملبالنسبة ل  ٣-٤- ٢
 .أهداف الدول المدرجة في الملحق األول في إمكانية إدراج الطيران المدني في  أهم موضوعلمثّ، تَبروتوكول كيوتو
ت في إطار اتفاقية األمم المتحدة ، ناقشت الدول األطراف إمكانية اتخاذ إجراءا"القطاعات وفئات المصادر"وبموجب البند 

وانصب معظم التركيز هذه المرة خالل هذه الدورة على . اإلطارية بشأن تغير المناخ والمنظمة البحرية الدولية واإليكاو
عن قلقها إزاء القرارات التي اتخذت مؤخرا في لجنة البيئة التابعة عديدة المنظمة البحرية الدولية وأعربت بلدان نامية 

  .منظمة الدولية البحريةلل

ودعمت بعض الدول األطراف مسألة مراقبة االنبعاثات الناشئة عن السفن والطائرات بموجب اتفاقية األمم   ٤-٤- ٢
شددت و. المنظمة البحرية الدولية واإليكاوبواسطة بينما فضلت دول أخرى معالجتها المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 

على عربية  ضت دولترعاو. هذه االنبعاثات وأهميتها في التخفيف من تغير المناخلعلى النمو الكبير دول االتحاد األوروبي 
 من البروتوكول قبل ٢-٢ المادة ه يتعين تعديلنفن والطائرات، ورأت أمستودعات السمعالجة االنبعاثات الناشئة عن وقود 

النظر في الصكوك المالية بشأن الطيران دول الجزرية الصغيرة مثل اليي  الفريق الذواقترح. البدء في مناقشة هذه المسألة
ض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات الطبيعية فلخووقود مستودعات الطائرات والسفن كمصدر من مصادر اإليرادات 

  .وتدهورها

المعني بااللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب لفريق العامل المخصص وقدم ا  ٥-٤- ٢
 المناقشات المضي قدما فيووافق على )) ب(نسخة ترد بالمرفق  (ه مشروع استنتاجات مقترح من رئيسبروتوكول كيوتو

هم جدا إطالع الدول وسيكون من الم. ٢٧/٨/٢٠٠٨ إلى ٢١في الفترة من  غانابفي أكرا المزمع عقده في االجتماع المقبل 
صمم ) ب(وبيد أن الملحق الوارد في المرفق . األطراف على نحو كاف قبل اتخاذها ألي قرارات بشأن انبعاثات الطيران

القسم الذي ضم إلى ليشمل جميع األفكار التي طرحتها الدول األطراف، فقد أدى اإلصرار القوي من جانب بعض األطراف 
في معالجة انبعاثات الطيران شأن لمناقشات بيكتسي أيضا أهمية بالنسبة لومما .  المرفق النهائييتناول وقود المستودعات في

المعني لفريق العامل المخصص  ويالحظ ا.المناقشات العامة بشأن المسائل القطاعيةسيوضع في المستقبل  نظام إطار
في معرض استنتاجاته أمورا من  ل كيوتوبروتوكوبااللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب 

كوسيلة لتحقيق ج التي تستهدف االنبعاثات القطاعية ـ النهستخدمأن ته يمكن لألطراف المدرجة في الملحق األول نأ ضمنها
أهدافها وليس الستبدالها؛ ويوافق على مواصلة العمل بشأن هذه المسائل حتى يتسنى اعتماد هذه االستنتاجات في الجزء 

المعني بااللتزامات األخرى لألطراف المدرجة في المرفق األول لفريق العامل المخصص السادس لجتماع االول من األ
  ).٢٧/٨/٢٠٠٨ إلى ٢١في الفترة من ( المعقود في أكرا في غانا بروتوكول كيوتوبموجب 

 ، تم مناقشة موضوعيننولوجية والتكفنيةالهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية وال  اجتماعوفيما يخص  ٦-٤- ٢
     .المستودعاتالمتعلقة بانبعاثات  هما نقل التكنولوجيا والمسائل المنهجية مهمين

نقل  النظر فيها تقرير عن مؤشرات األداء لتعزيز يجري الرئيسية التي واضيعومن الم: نقل التكنولوجيا  ٧-٤- ٢
  .نولوجيا لتحديد وتحليل الموارد الالزمة لنقل التكنولوجيا المعني بنقل التكالخبراءالتكنولوجيا واختصاصات فريق 

قدمت المنظمة البحرية ): االنبعاثات الناشئة عن النقل الجوي والبحري الدولي(المستودعات انبعاثات   ٨-٤- ٢
حرية  من أن أعمال المنظمة البقلقهاغير مدرجة في الملحق األول عن عديدة وأعربت أطراف . الدولية واإليكاو عروضا
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على صك ملزم بشأن انبعاثات السفن ال تخضع لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، في حين أيدت القائمة الدولية 
 حولاغل وشكانت هناك   عنهاومن بين اآلراء المعبر. أطراف أخرى أعمال المنظمة البحرية الدولية وما أحرزته من تقدم

 األطراف غير المدرجة في الملحق  األطراف المدرجة في الملحق األول الىامات منلتحويل االلتزا الموضوع  هذاستخدام
  .من واليتها، التي تسبق بروتوكول كيوتومستمد األول وأن قرار المنظمة البحرية الدولية 

ذ  مشاورات غير رسمية وأخة والتكنولوجيةفنيلهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والأجرى رئيس او  ٩-٤- ٢
علما بآراء الدول األطراف بشأن أعمال المنظمة البحرية الدولية واإليكاو المذكورة في مشروع االستنتاجات الواردة في 

تلقي  المناخ  تغيرمم المتحدة اإلطارية بشأنلثالث المقبلة، تتوقع اتفاقية األ؛ ويوافق على أنه بالنسبة للدورات ا)ج(المرفق 
تفاقية الوسوف تتبادل األطراف بموجب هذه ان وقود المستودعات، أة البحرية الدولية بشو والمنظمامعلومات من اإليك

 االجتماع  اختتامأي بعد (٢٠١٠يونيه - مايووفي. اآلراء بشأن هذه المعلومات رغم أنه ال يتوقع استخالص أي استنتاجات
لة أ أيضا في مسة والتكنولوجيةفنيشورة العلمية والالهيئة الفرعية المعنية بالم، ستنظر )الخامس عشر لألطراف في االتفاقية

  . أنشطة متابعة أيوقود المستودعات للبت في

 في طراف المنعقد بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتواأل مؤتمر وأوصت اللجنة المعنية بالتنفيذ  ١٠-٤- ٢
التمويل والتأمين مسائل ، بما في ذلك "تها األطرافيولي االهتمام إلى المسائل األخرى التي أثارقد " بأنه اجتماعه الرابع

فيما يخص تدابير االستجابة، واالنبعاثات الناشئة عن النقل البحري ة سلبيونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكيف واآلثار ال
  .والجوي الدولي

 أدرج موضوع الطيران لفريق العامل المخصص المعني باإلجراءات التعاونية طويلة األجلوفي اجتماع ا  ١١-٤- ٢
شارت بعض البلدان إلى موضوع الطيران كمصدر أو.  المالية واالستثمارات بشأن المسائل القطاعية والمواردفي المناقش

 دعوةلفريق العامل المخصص المعني باإلجراءات التعاونية طويلة األجل إلى شار اأ و.من مصادر خفض التمويل وتكيفه
. راء واالقتراحات بشأن العناصر األساسية الخمسةبة لتقديم مزيد من المعلومات واآلالمراقالدول األطراف والمنظمات 

حجزت بالفعل رها اإليكاو والقطاعية، فسيكون من المهم أن تحضونظرا ألن اجتماع أكرا سيعقد حلقات عمل بشأن المسائل 
  .٢٢/٨/٢٠٠٨نظيم حدث جانبي عن الطيران يعقد في األمانة العامة مكانا لت

أهمية رئيسية بالنسبة للطيران وترمي إلى تحقيق تكتسي  تبادل االنبعاثات، هناك اقتراحات بالنسبة لموضوع  ١٢-٤- ٢
   :أمور من ضمنها

خفضها على المالئمة المتعلقة بجراءات اإلتطبيق تبادل االنبعاثات على أساس األهداف القطاعية و •
 المدرجة في الملحق األول؛غير  في البلدان المستوى الوطني، وربط ذلك بالمشاريع الطوعية

 للوحدات؛) لإمكانية اإلحال(ربط مشاريع تبادل االنبعاثات والنظر في تحقيق قبول متبادل أوسع نطاقا  •

  .تعديل احتياطي فترة االلتزام •

  اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيرانالتطورات المستجدة في اإليكاو و  ٣

بضرورة لجنة حماية البيئة إبالغ  من األمانة العامة ١٨٣ ةدور خالل ال٢٠٠٨مارس في طلب المجلس   ١-٣
عرض هذا الطلب على نظر أعضاء لجنة حماية البيئة والمقررين و. المهام المتعلقة بغازات الدفيئة للطيرانترتيب أولويات 

 للجنة حماية البيئةة التابعة التوجيهيلمجموعة ناقش االجتماع المقبل لوسي. لجنة حماية البيئةل ٧١رقم  ةمذكرالبواسطة 
  تحقيقضرورة و،لويات أعمال غازات الدفيئة أومسائل تحديد ،سياتل في الواليات المتحدةفي  ٢٠٠٨المعقود في سبتمبر 

  .ذات الصلةاإلجراءات  وكذلكللجنة االجتماع الثامن  ملموسة منتائج ن
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 بيانات بشأنفي اجتماعه األول  عني بالطيران الدولي وتغير المناخلفريق المامن المقدم طلب العرض بعد و  ٢- ٣
 المؤرخ ENV 1/1-08/44 المنظمة األعضاء تقديم بيانات بواسطة استبيان مرفق بكتابالدول طلب من  ،انبعاثات الطيران

تقدم ورقة معلومات بشأن سإنها أي نتائج ذات صلة بالموضوع، فأن األمانة العامة لم تتسلم بعد وبالرغم من . ٢٧/٥/٢٠٠٨
 للجنة ة بالنماذج وقواعد البيانات التابعة العمل المعنيةوجه طلب خاص أيضا إلى فرقو. بيانات الطيران إلى االجتماع الثاني

 عن وفريق التنبؤات والدعم االقتصادي التابع للجنة حماية البيئة لدعم األمانة العامة في توفير أحدث المعلومات البيئةحماية 
  .انبعاثات غازات الدفيئة

   وآلية اإليكاو لحساب الكربونمناخالأثر مبادرة األمم المتحدة لتعادل   ٣- ٣

 إلى حساب وخفض  األمم المتحدةجميع منظماتالمناخ أثر تدعو مبادرة منظومة األمم المتحدة لتعادل   ١-٣- ٣
وطلب من اإليكاو تيسير الجهود التي تبذلها جميع . واج السفر مباشرة إلى عملياتها التي تشمل منسوبةانبعاثات الكربون ال

وأعدت اإليكاو . جويين من خالل إتاحة آلية لحساب كربون الركاب ال جواالسفر تالمنظمات بخصوص تقديرات انبعاثا
 في نوفمبر يرانللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الط ة التابعالمجموعة التوجيهيةوافق عليها تمنهجية أولية وقدمتها لكي 

فرقة عمل معنية بتقدير الكربون في مجال الطيران، بقيادة اتحاد النقل الجوي الدولي، اللجنة هذه وأنشأت . ٢٠٠٧
وتمت الموافقة على التقرير بشأن تقدير الكربون . لجنة حماية البيئةمفصل تنظر فيه الستعراض هذه المنهجية وإعداد تقرير 

للجنة  ة التابعللمجموعة التوجيهيةينبغي ، في حين أولى كخطوة ٢٠٠٨ة المتبعة في مايو في مجال الطيران والمنهجي
كانت البداية و. إدخال تحسينات إضافيةمسألة في  المقبل اخالل اجتماعهبت تأن المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران 

 حدث في محادثات بون بشأن المناخخالل  ، للبيئةاليوم العالمي وهو، يونيه ٥ية حساب الكربون في لالرسمية المسبقة آل
نحو تحقيق "عنوان تحت جانبي نظمته اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

. لمتحدة، وحظيت بقبول حسن من الجمهور ومجتمع األمم ا"؟ نقف اآلن أين –المناخ أثر  األمم المتحدة لتعادل ةمبادر
اة  آلية حساب الكربون باعتبارها األديعرضورؤساء هيئات األمم المتحدة لألمم المتحدة وسيرسل كتاب إلى األمين العام 

ساس حساب االنبعاثات أ بوصفها ة اإليكاوأيضا اتباع منهجيوأوص اتحاد النقل الجوي الدولي . المرجعية لألمم المتحدة
وعرضت هذه اآللية على الجمهور ووسائط اإلعالم . ثباتاف الحصول على نهج أكثر الناتجة عن شركاتها للطيران بهد

لية على موقع اإليكاو العام ويمكن االطالع على هذه اآل). انظر أدناه(خالل حلقة العمل بشأن الطيران وأسواق الكربون 
http://www.icao.int .  

  أسواق الكربون الطيران وحلقة العمل بشأن   ٤- ٣

فو دي إيوكان السيد . أسواق الكربونالطيران و حلقة عمل بشأن ١٩/٦/٢٠٠٨ و ١٨ يوميقدت اإليكاو ع  ١-٤- ٣
وكان الهدف من  . ور، األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المتحدث الرئيسي لهذا الحدثاب

وتم معالجة طائفة من النهج . وأسواق الكربونبانبعاثات الطيران اطالع المشاركين على القضايا الرئيسية المرتبطة ذلك هو 
تنظيم مناقشة واسعة عن اآلليات المرنة األخرى لكيوتو والفرص وبما في ذلك برامج االتجار باالنبعاثات وموازنة الكربون، 
ا عن المناقشات الناشئة ضووتضمن برنامج حلقة العمل أيضا عر. السانحة إلقامة سوق عالمي للكربون في مجال الطيران

بما في ويمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات عن هذا الحدث، . التخفيف والتكيفألغراض بشأن آليات التمويل الممكنة 
  ./www.ica.oint/2008/wacmعن هذه العروض، على موقع اإليكاو التالي  ا نسخذلك

  موجزال  - ٤

 تتوقف عن متابعة وتقديم المعلومات والمـشورة إلـى   يكاو أنال ينبغي لإلفي ضوء جميع هذه التطورات،        ١-٤
 العمل   تكثيف وسيكون من الضروري  . التي تقود اتفاق ما بعد كيوتو     عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ         

ن المنظمـة لمعالجـة أثـر     أثر الطيران على المناخ واإلجراءات المتخذة بالفعل وتلك المتوخاة م         فهمبشأن التوعية لتحسين    

http://www.icao.int
http://www.ica.oint/2008/wacm/
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وينبغي تخصيص المـوارد المالئمـة لألمانـة       . عمليات الطائرات في الحاضر والمستقبل في محافل األمم المتحدة األخرى         
ـ  ة والمتوسـطة   القصير اآلجالعلى   أهداف غازات الدفيئة التي يمكن تحقيقها        الموافقة على  سوف يتعين العامة و  . ة والطويل

 بشأن المسائل المرتبطة بغازات الدفيئة، أن تواصل        تها المخولة من الجمعية العمومية    يا مع صالحي  ويجب على اإليكاو، تمش   
هـذه القيـادة،    أن تبرهن   أداء دورها في تحفيز الدول على اتخاذ اإلجراءات وأهم الجهات المعنية بالطيران وأن تسعى إلى                

، بل وأيضا مـن خـالل    المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مع عملية اتفاقية األمممن خالل المضي قدما بشكل متوازليس  
  .هذه العمليةاستباق 

    الفريقطلوب مناإلجراء الم  -٥
  :يرجى من الفريق القيام بما يلي  ١-٥

اإلحاطة علما بالتطورات المستجدة في اإليكاو ومحافل األمم المتحدة األخرى وآثارها على أعمـال                )أ  
  ؛دولي وتغير المناخالفريق المعني بالطيران ال

ن الـدولي  لفريق المعني بالطيرا  ل  المحرز تقدمالن  ملموسة بشأ وسيطة  النظر في ضرورة تقديم نتائج        )ب  
الدورة المقبلة للجـان الفرعيـة   إلى  برنامج عمل اإليكاو بشأن تغير المناخ     وتغير المناخ فيما يخص   

  :في غانا، بما في ذلكالمزمع عقدها ناخ التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير الم
  ؛ المقبلة بشأن الطيراناتساس الذي ينبغي استخدامه لقياس اإلجراءخط األ  )١  

  ؛التي يجري النظر فيهانوع األهداف   )٢  

  .فريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخجتماع الثاني للاالستنتاجات المستخلصة من اال  )٣  

- -  -  - - - - - - -  
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  )أ (المرفق

  لجنة حماية البيئة البحرية ل ٥٧رقم الدورة  عليها وافقتالمبادئ التي 
  )ةالبحريلجنة حماية البيئة ل ٥٧  رقمالدورةمقتطفات من تقرير (

 ت المبادئ الواردة أدناه كمرجع في تعزيز المناقشات بشأن انبعاثااعتمادلجنة حماية البيئة البحرية ل ٥٧رقم الدورة قررت 
. عندما تتضح أكثر طبيعة وشكل التدابير الواجب اتخاذهاكذلك مواصلة التفكير الدولي والشحن زات الدفيئة الناشئة عن غا

  :يعلى النحو التالإطار متسق وشامل للمنظمة البحرية الدولية في المستقبل وينبغي أن يكون إعداد 

  لغازات الدفيئة؛ االنبعاثات العالمية  إجماليخفضفي فعاال في المساهمة   - ١  

  ؛غشتفاديا للبالتساوي  ملَ على جميع دول العارياإلزاميا وس  - ٢  

  مجديا من حيث التكاليف؛  - ٣  

   تقليصها بفعالية إلى أدنى حد؛، أو على األقل،قادرا على الحد من تشوهات المنافسة  - ٤  

  ؛والنموالمية العإلحاق الضرر بالتجارة ة المستدامة دون يالتنمية البيئلى قائما ع  - ٥  

  ؛ةحقق األهداف وال يفرض أي أساليب محدديى نهج قائما عل  - ٦  

  ؛ برمتهشحنبتكارات الفنية والبحث والتطوير في قطاع الاال لتعزيز وتيسير ةعماأداة د  - ٧  

  ؛ة بكفاءالطاقةاستخدام تكنولوجيات الرائدة في مجال مواكبا لل  - ٨  

  .إلدارةسهل اعمليا وشفافا وخاليا من الغش و  - ٩  

  

- -  -  - - - - - - -  
 



  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ

    األمم املتحدة  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.08-70686    120608    120608 

   لألطرافالفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو   

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١ بانكوك،

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢- ٢وبون،    
  

  من جدول األعمال) د(و) ج(٣البند 
  حتليل سبل بلوغ أهداف خفض االنبعاثات وحتديد طرق زيادة فعاليتها 

  ومسامهتها يف التنمية املستدامة   
  والقطاعات، وفئات املصادرغازات الدفيئة، 
  اعها الستهداف االنبعاثات القطاعيةالُنهج املمكن اتب

  تغطيتهاغازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر الواجب 
  والُنهج املمكنة الستهداف االنبعاثات القطاعية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

جـب  نظر الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبو           - ١
، وفقاً لالستنتاجات اليت توصل إليها يف اجلزء األول مـن دورتـه             )الفريق العامل املخصص  (بروتوكول كيوتو   

  :اخلامسة، يف املسائل التالية، مولياً االهتمام الواجب لتحسني السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو

ام ُنهج اسـتهداف االنبعاثـات      الكيفية اليت ميكن هبا لألطراف املدرجة يف املرفق األول استخد           )أ(  
  القطاعية كوسيلة لبلوغ أهدافها املتمثلة يف خفض انبعاثاهتا؛

إمكان توسيع نطاق مشول غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر، وما يترتب على ذلك من               )ب(  
  آثار، استناداً إىل أسس علمية سليمة؛
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رفق األول استخدام ُنهج حتديد أو خفض انبعاثات        الكيفية اليت ميكن هبا لألطراف املدرجة يف امل         )ج(  
غازات الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال والناشئة عن الوقود املستخدم يف النقل اجلوي والبحري الدويل        

  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٢لبلوغ أهدافها املتمثلة يف خفض انبعاثاهتا، مع مراعاة أحكام الفقرة كوسيلة 

وأشار الفريق العامل املخصص إىل أنه ميكن لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم ُنهج استهداف   - ٢
  .االنبعاثات القطاعية كوسيلة لبلوغ أهدافها املتمثلة يف خفض انبعاثاهتا، وليس الستبدال هذه األهداف

طراف يف إطار هذين البندين الفرعيني      وأحاط الفريق العامل املخصص علماً باآلراء اليت أعربت عنها األ           - ٣
  .من جدول األعمال، واليت قام الرئيس بتجميعها على مسؤوليته بالشكل الذي ترد به يف مرفق هذه االستنتاجات

واتفق الفريق العامل املخصص على أن يواصل عمله، ضمن نطاق واليته ووفقاً لربنامج عمله، يف اجلزء                  - ٤
  .حبيث يتسىن اعتماد استنتاجات يف تلك الدورة) ٢٠٠٨أغسطس /بآ(األول من دورته السادسة 
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  مرفق

اآلراء اليت أبداها األطراف بشأن الـُنهج املمكنـة السـتهداف           
االنبعاثات القطاعية وبشأن غازات الدفيئة والقطاعـات وفئـات         
املصادر الواجب تغطيتها، واليت قام بتجميعها رئيس الفريق العامل         

  لتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق املخصص للنظر يف اال
    األول مبوجب بروتوكول كيوتو      

This annex is the compilation of views of Parties and does not prejudge any actions by the Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP). 
 
Possible approaches targeting sectoral emissions 
 
1. Approaches targeting sectoral emissions in Annex I Parties could assist Annex I Parties in 
reaching their national emission reduction targets and could cover both producing and consuming sectors.  
These approaches should lead to a real benefit for the climate. 
2. Approaches targeting sectoral emissions, within the mandate of the AWG-KP and according to its 
work programme, should not: 
 

• Replace national targets of Annex I Parties; 
• Lead to commitments for non-Annex I Parties; 
• Constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on 

international trade. 
3. Types of approaches targeting sectoral emissions, within the mandate of the AWG-KP and 
according to its work programme, include: 
 

• Bottom-up sectoral analysis to inform the discussion on mitigation potentials of Annex I Parties;1 
• Cooperative sectoral approaches supported and enabled by finance and technology; 
• Sectoral crediting in non-Annex I Parties;2 
• Complementary sector-specific goals for Annex I Parties. 

 
 
Greenhouse gases, sectors and source categories to be covered 
1. Ensure a comprehensive coverage of greenhouse gases (GHGs), sectors and source categories 
based on the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (AR4). 
2. Ensure the environmental integrity of the Kyoto Protocol. 
 

A. Greenhouse gases 
1. Consider possible implications of adding new gases for: 

• Mitigation potentials of Annex I Parties; 
• The carbon market, in particular the supply and demand for tradable units under the Kyoto 

Protocol; 

                                                      
1 Relevant for discussions on mitigation potential. 
2 Relevant for discussions under emissions trading and the project-based mechanisms under agenda item 3(a). 
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• National action in Annex I Parties. 
2. Based on the above implications, consider adding to Annex A to the Kyoto Protocol, taking into 
account the availability of methodologies for estimating anthropogenic emissions and global warming 
potentials or any other metric: 
 

• Then new GHGs to the group of hydrofluorocarbons and perfluorocarbons referred to the AR4; 
• Then new GHGs or groups of GHGs including fluorinated ethers and perfluoropolyethers 

referred to in the AR4. 
 
B. Sectors and source categories 
1. Consider the possible implications of broadening the coverage of sectors and source categories, 
taking into account: 
 

• The results of consideration of adding new GHGs or groups of GHGs; 
• The results of consideration of the application of the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories; 
• The results of the consideration of the definitions, modalities, rules and guidelines for the 

treatment of land use, land-use change and forestry (LULUCF) in the second commitment period. 
2. Based on the above implications, make any necessary changes to the coverage of sectors and 
source categories under Annex A to the Kyoto Protocol. 
 
[Emissions from aviation and maritime bunker fuels 
1. Limiting or reducing emissions from aviation and marine bunker fuels as a means for Annex I 
Parties to reach their emission reduction targets in accordance with Article 2, paragraph 2, of the Kyoto 
Protocol. 
2. Scope of limiting or reducing emissions from aviation and marine bunker fuels as a means for 
Annex I Parties to reach their emission reduction targets in accordance with Article 2, paragraph 2, of the 
Kyoto Protocol: 
 

• The International Civil Aviation Organization (ICAO) and International Maritime Organization 
(IMO) to take the lead; emissions to continue to be reported separately from national totals in 
accordance with the UNFCCC and Kyoto Protocol reporting guidelines; 

• UNFCCC to agree on mitigation objectives; ICAO and IMO to implement these objectives; 
• UNFCCC to take the lead by allocating emissions to national totals; ICAO and IMO to provide 

technical expertise. 
3. Need for progress on discussions on Article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocol. 
4. Apply economic instruments to emissions from aviation and marine bunker fuels as a source of 
revenue to finance, inter alia, adaptation and reduction of emissions from deforestation and forest 
degradation in developing countries.] 
 

- - - - - 

 



  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ

    األمم املتحدة  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.08-70677    120608    120608 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
  

  من جدول األعمال) ب(٧البند 
  يا املنهجية مبوجب االتفاقيةالقضا

  االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود
  يف الطريان الدويل والنقل البحري    

  االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

لومات من أمانيت منظمة الطريان املـدين الـدويل         تلقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع        - ١
واملنظمة البحرية الدولية عن العمل اجلاري داخل هاتني املنظمتني بشأن االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف 

ت وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باآلراء اليت عـرب          . الطريان الدويل والنقل البحري   
  .عنها األطراف بشأن هذه املعلومات

واعترافاً باحلاجة إىل مواصلة التعاون وتبادل املعلومات بني منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية                - ٢
ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على الدولية واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وافقت اهليئ

 الدويل واملنظمة البحرية الدولية عن العمل املتصل هبـذه          املدينأن تستمر يف تلقي املعلومات من منظمة الطريان         
  .املسألة لكي تتمكن األطراف من تبادل اآلراء بشأن هذا املوضوع أثناء الدورات الثالث القادمة للهيئة

يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة النظر يف املسائل املتصلة هبذا البند من      ووافقت اهل   - ٣
  ).٢٠١٠يونيه / حزيران- مايو /أيار(جدول األعمال يف دورهتا الثانية والثالثني 

 -  -  -  -  -  
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