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  رفيع المستوى بشأن الطيران الدوليالاالجتماع 
  تغير المناخو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧مونتريال، من 

  موجز القرارات

  )ورقة مقدمة من األمانة العامة(
  افتتاح االجتماع

وشدد الرئيس في كلمته، .  السيد روبرتو كوبيه غونزاليس االجتماع الرفيع المستوىافتتح رئيس المجلس -١
 بالطيران برنامج العمل الذي أعده الفريق المعنيالدور القيادي لاليكاو باستعراض  هذا االجتماع ينيبعلى ضرورة أن 

 بهدف، وأن يوصي باتخاذ خطوات إضافية ضرورية لمعالجة االنبعاثات من الطيران الدولي (GIACC)الدولي وتغير المناخ 
 تغير المناخ بشأنألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية تقديم اقتراحات ملموسة إلى االجتماع الخامس عشر لمؤتمر ا

 .٢٠٠٩ديسمبر /في شهر كانون األول

  ونائبهانتخاب رئيس االجتماع

، جرى انتخاب السعودية تساندها جنوب أفريقيا والمكسيك ومصر وقطر واكوادوربعد ترشيحه من قبل  -٢
، ولوفأوك. ، وأنتخب السيد فاليري مسنغافورة، رئيساً لالجتماعل يلمدن أونغ هينغ، المدير العام لهيئة الطيران ايابالسيد 
 .الجتماعرئيس ا نائبا ل،التحاد الروسيفي ار النقل ي وزنائب

 أمانة االجتماع

 السيدة  كال منعاونهامان، سيكون أميناً لالجتماع، وسيبنج. ، السيد راالجتماع علماً بأن األمين العامأخذ  -٣
 ، بصفة مستشارين، رئيس مكتب التنسيق وااليرادات واالتصاالتبيغن. ة ادارة النقل الجوي، والسيد جأودوتوال، مدير. ف
 من كبار  آخروسيقوم عدد. هوبي، رئيسة قسم البيئة في ادارة النقل الجوي، نائبة ألمين االجتماع.  السيدة جستكونكذلك و
 .العامة بتصرف االجتماع بالمساهمة أيضاً، وستوضع جميع موارد األمانة نموظفيال

 األهداف الطموحة وخيارات التنفيذ:  من جدول األعمال١البند 

قرار المجلس بشأن عمل الفريق المعني بالطيران  (HLM-ENV/09-WP/3راجع المجلس ورقة العمل  -٤
، وورقة )ير المناختقرير الفريق المعني بالطيران الدولي وتغ (HLM-ENV/09-WP/4، وورقة العمل )الدولي وتغير المناخ

، إلى جانب أوراق عمل التي قدمتها األمانة العامة، )األهداف الطموحة وخيارات التنفيذ (HLM-ENV/09-WP/5العمل 
-HLM) (ECAC)لطيران المدني ل اللجنة األوروبية السويد بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء في :قدمتها

ENV/09-WP/14) ،يك والواليات المتحدة وكندا والمكس(HLM-ENV/09-WP/25) وأستراليا ،(HLM-ENV/09-WP/21) ،
 ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ،(ACI)ومن المجلس الدولي للمطارات ، (WP/24)واإلمارات العربية المتحدة 

(CANSO)، االتحاد الدولي للنقل الجوي و(IATA)،طيران والفضاءالتحادات صناعات ال يمجلس التنسيقال و (ICCAIA) 
(HLM-ENV/09-WP/19)والمجلس الدولي لطيران األعمال ،) IBAC( (HLM-ENV/09-WP/22) ورقات، إلى جانب أربع 

 .معلومات مقدمة من األمانة العامة
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 بمداخالتهم عن تقديرهم لعمل الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير اوعبر جميع المشاركين الذين أدلو -٥
 وأقروا بأن برنامج العمل بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ يعد خطوة . مجلس االيكاوودعمهم لقرار (GIACC)المناخ 

كما .  أولى ايجابية في إطار الجهود التي تبذلها االيكاو بشأن معالجة انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن الطيران الدولي
  . بصورة مستدامةالتطورفي ران يط أن يستمر قطاع الأقروا بالحاجة إلى

لعملية مساهمة ملموسة  بتوفير هاضرورة قيامللكي تواصل االيكاو ممارسة دورها القيادي وهناك دعم عام  -٦
بشأن كيفية معالجة تأثير االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ و

 األهداف  فإن،ه بالنظر إلى النمو المتوقع في القطاع في العقود القادمةأن كما أشير إلى .ناخالطيران الدولي على تغير الم
 في المائة سنوياً التي أوصى بها الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير ٢الطموحة بتحسين كفاءة استهالك الوقود بنسبة 

  . على األجل الطويلغاز ثاني أكسيد الكربونمطلق النبعاثات الطيران من التقليص الالمناخ لن تؤدي إلى 

أوضحت بعض الدول أنه من الضروري وضع المزيد من األهداف الطموحة في مجال خفض االنبعاثات  -٧
. الدولية على األجلين المتوسط والطويل لمعالجة النمو المتزايد النبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن الطيران الدولي

 : الدول بشأن المزيد من األهداف الطموحةبعض قدمة من وشملت االقتراحات الم

 ٢٠٠٥مع استخدام سنة  (٢٠٢٠ النمو الكربوني المحايد مع حلول سنة :األجل المتوسطفيما يتعلق ب  )أ 
 مع هدف ،٢٠٠٥ مستويات سنةإلى ما دون  ٢٠٢٠ االنبعاثات مع حلول سنة وخفض، )كأساس

 من المساهمات التكنولوجية والتشغيلية للسنوات من ٪٢ثانوي لتحسين كفاءة الوقود سنويا بنسبة 
 ؛٢٠٢٠ إلى ٢٠١٣

المائة  ب٥٠، بما في ذلك تخفيض ٢٠٥٠تخفيضات االنبعاثات بحلول عام : فيما يتعلق باألجل الطويل  )ب 
 وخفض االنبعاثات تمشيا مع هدف عدم رفع المستوى العالمي للحرارة ٢٠٠٥مقارنة بمستويات عام 

 .  فوق مستويات ما قبل التصنيعويتين مئبأكثر من درجتين

الموصى بها جماعيا، بما في ذلك تحسين اقترح قطاع صناعة الطيران تبني أهدافه في مجال الطيران  -٨
 فصاعدا، وهدفا ٢٠٢٠، والنمو المحايد للكربون من عام ٢٠٢٠ حتى عام ٪١,٥كفاءة ثاني أكسيد الكربون سنويا بنسبة 

 .٢٠٠٥ مقارنة بمستويات عام ٢٠٥٠ في عام ٪٥٠طويل األجل بخفض 

٩- الطموحة في ر بعض المشاركين عن وجهة نظر مفادها أنه يصعب االتفاق بشأن المزيد من األهداف عب
ومع ) ك(، المرفق ٢٢-٣٦ التي منحها قرار الجمعية العمومية األخير الواليةإلى أنه في ضوء وأشاروا .  هذا االجتماع

التي تنص عليها اتفاقية  (CBDR)ؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة والقدرات ذات الصلة األخذ في االعتبار لمبدأ المس
 تغير المناخ، فإن موقف توافق اآلراء الذي أعده الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بشأناألمم المتحدة االطارية 

(GIACC) واقترح مشاركون .  المحافظة عليه ينبغي والطويل بشأن أهداف كفاءة الوقود على األجل القصير والمتوسط
 أثناء  في بهدف استكمال موقف االيكاوالمزيد من األهداف الطموحةبشأن آخرون أنه ينبغي إنشاء عملية إلعداد اقتراحات 

 . مع األخذ في الحسبان نتائج مؤتمر األطراف الخامس عشر،٢٠١٠ للجمعية العمومية في عام ٣٧الدورة 

 مقاييس غير حجم تدعمه دول عديدة، أن تنظر االيكاو في وضع ،جلس الدولي لطيران األعمالاقترح الم -١٠
 . يمكن استخدامه لتحديد أهداف كفاءة الوقود فيما يخص صغار المشغلينمنقول لكل طن كيلومتري إيراديلوقود المستخدم ا

 بشأن األهداف ناقشاتالم من أجل تسهيل المزيد من إشرافهوأنشأ الرئيس فريقا غير رسمي تحت  -١١
وأحاط الرئيس االجتماع علما أن أي توصيات صادرة عن الفريق .   دولة١٨ ن من من ممثليالفريقتشكل وي. الطموحة

 .غير الرسمي سيتم عرضها مرة أخرى على الجلسة العامة لكي ينظر فيها االجتماع
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 تخفيضات في االنبعاثاتستراتيجيات وتدابير لتحقيق إاقتراحات  : من جدول األعمال٢البند 

اقتراحات إستراتيجيات وتدابير لتحقيق تخفيضات  (HLM-ENV/09-WP/6راجع االجتماع ورقة العمل  -١٢
ورقة ال، و)الوسائل التقنية والتشغيلية لتحقيق تخفيضات في االنبعاثات (HLM-ENV/09-WP/7، وورقة العمل )االنبعاثات  في

HLM-ENV/09-WP/8) ر المناخالعامةورقة التي قدمتها األمانةال، و)األدوات القائمة على آليات السوق وتغي  HLM-

ENV/09-WP/9) إلى جانب أوراق عمل ذات عالقة قدمتها السويد بالنيابة عن االتحاد )أنواع الوقود البديل للطيران ،
 ونيجيريا نيابة عن ،)HLM-ENV/09-WP/15( (ECAC)األوروبي والدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

، واإلمارات العربية المتحدة )HLM-ENV/09-WP/20( ومصر )HLM-ENV/09-WP/28(الدول األفريقيـة 
)HLM-ENV/09-WP/23(، والهند )HLM-ENV/09-WP/26( ، ومنظمة السياحة العالمية)UNWTO( )HLM-ENV/09-

WP/13(، والمنظمة البحرية الدولية )IMO) (HLM-ENV/09-WP/27(. 

كان هناك اتفاق عام على أنه ينبغي أن تواصل االيكاو االضطالع بدور قيادي بشأن كل المسائل المتعلقة  -١٣
وكان هناك أيضا اتفاق عام على أن النهج الشامل .  وتغير المناخبما في ذلك المسائل المتعلقة بالطيران الدوليبالطيران 

وكان ثمة تأييد واسع النطاق ألن تستمر االيكاو في وضع . ات في انبعاثات الطيرانسيكون ضروريا لتحقيق تخفيض
 وعملية لوضع إطار للتدابير القائمة على آليات ، تشمل تدابير لتقديم المساعدة الى البلدان النامية،مجموعة من التدابير

 .للطيرانالسوق في الطيران الدولي، وتسهيل تطوير واستخدام أنواع الوقود البديل 

أظهرت المناقشات بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق اختالف اآلراء المعرب عنه خالل  -١٤
أظهر العديد من الدول الحاجة ألن تضطلع االيكاو باتخاذ الخطوات . مداوالت الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

على السوق يستند إلى نتائج هذا االجتماع والى نتائج مؤتمر األطراف الضرورية من أجل اعداد اطار للتدابير القائمة 
 :واقترح العديد من الدول قضايا محددة يتم أخذها في االعتبار ازاء اعداد مثل هذا االطار تشمل.  الخامس عشر

رتقبة تقييم المساهمة المحتملة للتدابير القائمة على السوق في جهود تخفيضات االنبعاثات العالمية الم  )أ 
 .فيما يتعلق بقطاع الطيران الدولي

 .كيفية وصول قطاع الطيران الدولي إلى التدابير القائمة على السوق  )ب 

 .احتمال زيادة الموارد من جراء استخدام التدابير القائمة على السوق  )ج 

ياجات  الحتياجات مختلف الدول واالحتاالعتباركيفية االستخدام األمثل لمثل هذه الموارد مع األخذ في   )د 
 .المحددة ألنشطة التخفيف والتكيف

الحظ العديد من المشاركين أن أي استراتيجيات لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدولي ينبغي  -١٥
وأعربوا أيضا عن . أن تُراعى فيها المبادئ ذات الصلة التفاقية شيكاغو والتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ

هم لوجهة النظر أن التنفيذ الناجح للتدابير يتوقف على ظروف وطنية محددة واالحتياجات والقدرات في مجال تأييد
 .التكنولوجيا وعلى توفير الموارد المالية الكافية

أقر المشاركون بالدور المحتمل الذي يمكن أن تؤديه أنواع الوقود البديل في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من  -١٦
وأحاط المشاركون علما بأن مؤتمرا بشأن . ولوحظ أن استخدام أنواع الوقود البديل يرتبط بظروف وطنية محددة. الطيران

ينبغي أن تبلغ نتائج هذا .  ٢٠٠٩نوفمبر /الطيران وأنواع الوقود البديل سيعقد في ريو دي جانيرو في شهر تشرين الثاني
  . تغير المناخبشأنية االجتماع إلى علم اتفاقية األمم المتحدة االطار
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   سبل قياس التقدم المحرز: من جدول األعمال٣البند 

، التي قدمتها األمانة العامة، ) قياس التقدم المحرزسبل (HLM-ENV/09-WP/10استعرض االجتماع ورقة العمل  -١٧
للجنة األوروبية للطيران المدني والدول األعضاء في ا وورقة عمل مرتبطة بها قدمتها السويد بالنيابة عن االتحاد األوروبي

)ECAC( )HLM-ENV/09-WP/16(. 

تقدير ورصد انبعاثات /كان هناك اتفاق عام على أنه ينبغي لاليكاو أن تتقلد دور الريادة في إنشاء آلية لقياس -١٨
 . الطيران المدني والتحقّق منهامنغازات الدفيئة العالمية الناشئة 

للدول ار بالحاجة إلى توفير المساعدة الفنية والمالية في عملية اإلبالغ وتمشيا مع قرار المجلس، جرى اإلقر -١٩
 . والدور الهام الذي يمكن أن تلعبه االيكاو في هذا الخصوصالنامية،

وهناك اتفاق أيضا بشأن أهمية قيام الدول بتقديم الدعم لاليكاو عن طريق توفير بيانات بشأن الحركة الجوية  -٢٠
 من اتفاقية شيكاغو حسبما أوصى به الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، ٦٧لمادة واستهالك الوقود بموجب ا

 .وتعزيز قدراته على وضع النماذج

 في نظام لالبالغ ال تترتب عنه أعباء إضافية ويكون متماشيا مع  بحاجة المجلس للمزيد من النظروأقر االجتماع -٢١
 .ير المناخ وغيره من متطلبات االبالغتغبشأن اتفاقية األمم المتحدة االطارية 

خطط عمل الدول، فقد أعربت أغلبية المشاركين عن رأي مفاده أنه يتعين على عن وفيما يتعلق بقرار المجلس  -٢٢
النظر في االستثناء من قاعدة الحد األدنى لتفادي إلقاء أعباء وضع بأسرع ما يمكن االرشادات الضرورية للدول وااليكاو 

 .الدوليتقوم بأنشطة كبيرة في مجال الطيران   رورية على عاتق الدول التي الادارية غير ض

  الموارد المالية والبشرية: من جدول األعمال٤البند 

الى ، التي قدمتها األمانة العامة) ريةالموارد المالية والبش (HLM-ENV/09-WP/11 االجتماع ورقة العمل استعرض -٢٣
والدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران   السويد بالنيابة عن االتحاد األوروبيورقة عمل مرتبطة بها قدمتهاجانب 
 ).ECAC ()HLM-ENV/09-WP/17(المدني 

كان هناك اتفاق عام على أنه من أجل التقدم في تنفيذ توصية الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ  -٢٤
، فمن الضروري أن تؤدي HLM-ENV/09-WP/11يشار اليها في ورقة العمل المتصلة بالموارد المالية والبشرية، حسبما 

 .اإليكاو دور الميسر لمساعدة الدول التي تحتاج إلى موارد مالية وللتعاون مع وكاالت أخرى في هذا الصدد

ستقبلي  أن التدابير القائمة على آليات السوق للطيران الدولي في اتفاق مرأي مفادهأعرب بعض المندوبين عن  -٢٥
وأعرب مندوبون آخرون عن الرأي أن مدى . بشأن تغير المناخ يمكن أن تؤدي دورا مهما الدرار موارد مالية للدول النامية

المساعدة للدول النامية من حيث الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات سيقرر، الى حد كبير، مدى تنفيذ الدول 
 .ا لألهدافالنامية لخطط العمل وتحقيقه

بالنسبة إلى الدعم المالي من الدول لنشاطات اإليكاو المتعلقة بالبيئة، أقرت جميع الدول بالحاجة الى موارد كافية  -٢٦
وأقر االجتماع . لدعم نشاطات االيكاو المتعلقة بالبيئة بما يتماشى مع الدور القيادي المتوقع أن تؤديه االيكاو في هذا المجال

دول األعضاء في صناديق التبرعات البيئية لدعم النشاطات المتعلقة بالبيئة، وبأنه يتعين اعطاء األولوية بأهمية مساهمة ال
 .الواجبة لمثل هذه النشاطات في الميزانية البرنامجية المقبلة لاليكاو

  ـ انتهـى ـ


