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  رفيع المستوى بشأن الطيران الدوليالاالجتماع 
  ر المناختغيو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧مونتريال، من 

  القراراتموجز 
  ٧/١٠/٢٠٠٩ يوم

  )جلسة بعد الظهر(

 ستراتيجيات وتدابير لتحقيق تخفيضات في االنبعاثاتإاقتراحات  : من جدول األعمال٢البند 

اقتراحات إستراتيجيات وتدابير لتحقيق تخفيـضات فـي       ( HLM-ENV/09-WP/6 ورقة العمل    جتماعراجع اال  -١
، وورقـة  )الوسائل التقنية والتشغيلية لتحقيق تخفيضات فـي االنبعاثـات      (HLM-ENV/09-WP/7، وورقة العمل    )االنبعاثات

 العامـة   التي قدمتها األمانـة   ورقة العمل   ، و )آليات السوق وتغير المناخ   القائمة على   األدوات   (HLM-ENV/09-WP/8العمل  
، إلى جانب أوراق عمل ذات عالقة قدمتها السويد بالنيابة عـن  )أنواع الوقود البديل للطيران    (HLM-ENV/09-WP/9 لإليكاو

 ونيجيريـا   ،)ECAC ()HLM-ENV/09-WP/15(لطيران المـدني    ل اللجنة األوروبية االتحاد األوروبي والدول األعضاء في      
 اإلمـارات العربيـة المتحـدة     ، و )HLM-ENV/09-WP/20( مصرو )HLM-ENV/09-WP/28(نيابة عن الدول األفريقيـة     

)HLM-ENV/09-WP/23( الهند، و )HLM-ENV/09-WP/26(،       ومنظمة الـسياحة العالميـة)UNWTO) (HLM-ENV/09-

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

يكاو االضطالع بدور قيادي بشأن كـل المـسائل المتعلقـة    على أنه ينبغي أن تواصل اال  كان هناك اتفاق عام      -٢
وكان هناك أيضا اتفاق عام على أن النهج الشامل سيكون ضروريا لتحقيق تخفيـضات فـي        . بالطيران الدولي وتغير المناخ   

دابير لتقـديم    وضع مجموعة من التدابير التي تشمل ت       وكان ثمة تأييد واسع النطاق ألن تستمر االيكاو في        . انبعاثات الطيران 
تـسهيل تطـوير   آليات السوق في الطيران الـدولي، و     القائمة على    إطار للتدابير    المساعدة الى البلدان النامية وعملية لوضع     

 . للطيران أنواع الوقود البديلواستخدام

الت أظهرت المناقشات بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق اختالف اآلراء المعرب عنه خالل مداو               -٣
وعبر بعض المشاركين عن قلقهم إزاء استخدام مثل هذه التدابير، بينمـا أيـد             . الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     

مشاركون آخرون مثل هذه التدابير حيث أنها سوف تسهم في فعالية التكاليف الشاملة الجراءات معالجة انبعاثـات الطيـران         
 .الدولي

كين أن أي استراتيجيات لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدولي ينبغـي             الحظ العديد من المشار    -٤
وأعربوا أيضا عـن    . أن تُراعى فيها المبادئ ذات الصلة التفاقية شيكاغو والتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ              

نية محـددة واالحتياجـات والقـدرات فـي مجـال           تأييدهم لوجهة النظر أن التنفيذ الناجح للتدابير يتوقف على ظروف وط          
 .التكنولوجيا وعلى توفير الموارد المالية الكافية
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الذي يمكن أن تؤديه أنواع الوقود البديل في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئـة             أقر المشاركون بالدور المحتمل      -٥
وأحاط المشاركون علما بـأن مـؤتمرا       . ددةولوحظ أن استخدام أنواع الوقود البديل يرتبط بظروف وطنية مح         . من الطيران 

 .٢٠٠٩نوفمبر /بشأن الطيران وأنواع الوقود البديل سيعقد في ريو دي جانيرو في شهر تشرين الثاني

  :االستنتاجات
  : االجتماع إلى االستنتاجات التاليةتوصل

بمـا فـي ذلـك      الطيران الدولي،    اإليكاو لعب دور قيادي في تناول جميع الشؤون المتعلقة ب          ستواصل  )أ 
 .الشؤون المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة

ينبغي االقرار بمبادئ وأحكام المسؤوليات والقدرات ذات الـصلة المـشتركة ولكنهـا مختلفـة، مـع             )ب 
اضطالع البلدان المتقدمة بدور القيادة بموجب اتفاقية األمم المتحدة االطاريـة بـشأن تغيـر المنـاخ                 

 .وبروتوكول كيوتو

االقرار أيضا بمبادئ عدم التمييز والفرص المتكافئة والعادلة فـي تطـوير الطيـران الـدولي                ينبغي    )ج 
 .المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو

ينبغي االقرار بالظروف المختلفة فيما بين الدول في قدرتها على التصدي للتحديات المرتبطـة بتغيـر                ) د 
 .ت االحتياجات الخاصةالمناخ والحاجة الى تقديم الدعم الالزم الى الدول ذا

 يتّألف من تدابير تكنولوجية، وتشغيلية، وتدابير تـستند إلـى آليـات            من الضروري اعتماد نهج شامل      )ه
 لتحقيـق التنميـة المـستدامة      وكذلك تدابير لمساعدة البلدان الناميـة،      السوق لتقليص انبعاثات الطيران   
 .تخذها القطاعاإلجراءات التي سيتكاليف للطيران الدولي وضمان جدوى 

من الضروري إجراء تقييم إضافي لمدى قدرة كّل من اإلجراءات المذكورة أعاله على تحقيق التقليص                 )و
 .المتوقع في االنبعاثات العالمية مستقبالً

 تقلـيص إضـافي فـي انبعاثـات     هناك حاجة للتقدم التكنولوجي المستمر في تصميم الطائرات لتحقيق      )ز
 .لمباشرالطيران من مصدرها ا

القائمـة علـى     الوصول إلى األدوات      من  قطاع الطيران الدولي   النظر في كيفية تمكن   من الضروري     )ح
 .آليات السوق

 . تقليص تأثير الطيران الدولي على تغير المناخالى أنواع الوقود البديل من المحتمل أن تؤدي  )ط

  :اتوصيالت
  :أوصى االجتماع بما يلي

نبعاثات غاز ثاني أوكـسيد الكربـون،       قاعدة قياسية ال  جهودها من أجل وضع     أن تقوم اإليكاو بتكثيف       )أ 
 .بالنسبة لألنواع الجديدة من الطائرات

التدابير التشغيلية وتطبيقها المبكـر لتقلـيص   اعداد أن تقوم اإليكاو والدول المتعاقدة بتسهيل المزيد من          )ب 
 من  ،)PBN(، والمالحة القائمة على األداء      انبعاثات الطيران، بما فيها االستخدام المرن للمجال الجوي       

 .لتنمية المستدامة لعمليات النقل الجويأجل تعزيز ا
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من الطيران الـدولي لتزويـد      االنبعاثات  الدراسات الالزمة المنشودة لتدابير معالجة      اإليكاو  تجري  أن    )ج 
يكـاو فـي     لإل للجمعيـة العموميـة    ٣٧ الـدورة    الدول بقدر كاف من المعلومات في مداوالتها فـي        

 .٢٠١٠ سنة

أن تواصل اإليكاو تطوير منهجيات من أجل تقييم المنافع البيئية لتقليص انبعاثات غاز ثـاني أوكـسيد                 ) د 
 طيران جديدة، لتـتمكّن     أشكال، وإجراءات تشغيلية، و    جديدة الناجمة عن تطبيق تكنولوجيات    الكربون

 .الدول من استخدامها لدى وضع خطط عملها

آليات السوق بالنسبة للطيران الـدولي،  القائمة على بإطالق عملية لوضع إطار للتدابير   أن تقوم اإليكاو      )ه
 عشر لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بـشأن   سالخاماالجتماع  مع أخذ نتائج    

 .٢٠١٠للجمعية العمومية لإليكاو في سنة  ٣٧تغير المناخ بعين االعتبار، لتنظر فيها الدورة 

أنواع الوقود البديل في شـهر      الطيران و بشأن  مؤتمر  الأن تشارك الدول والمنظمات الدولية بفعالية في          )و 
التدابير، وأن  جهودها وإستراتيجياتها لترويج هذه    لتتقاسم،  )CAAF2009 (٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني 

عـن المناقـشات فـي    تقوم االيكاو بتزويد مؤتمر الدول األطراف الخامس عشر بأحدث المعلومـات      
 بشأن تطوير واستخدام أنواع الوقـود البـديل   ٢٠٠٩المؤتمر بشأن الطيران وأنواع الوقود البديل لعام    

 .للطيران

 ـ انتهـى ـ


