
 
 الكلمة االفتتاحية لرئيس مجلس 

 )االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 

 السيد روبرتو كوبيه غونزاليس

 في االجتماع األول

 للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
 )٢٥/٢/٢٠٠٨مونتريال، (

لشخصي لتكريسكم السيدات والسادة، يطيب لي أن أرحب بكم في مونتريال، وأن أعرب لكم عن امتناني ا
  .الوقت للمشاركة في هذا االجتماع المهم للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

 . خالل العقد الماضيبصورة مستفيضة موضوعاً للدراسة والمناقشة  كانتمسألة تغير المناخف

ئية ذات الصلة  عاماً تقريباً وحتى اآلن ما برحت االيكاو تتناول مختلف المسائل البي٤٠فعلى مدى 
 اعتمدت الجمعية العمومية لاليكاو قراراً وجهت فيه مجلس االيكاو بإنشاء مواصفات ١٩٦٨ففي عام .  الطيران الدوليب

 هذا  نطاق، وسعت الجمعية العمومية١٩٧١وفي عام  .دولية وما يصاحبها من مواد إرشادية لمكافحة ضوضاء الطائرات
 أيضا، اعتمد المجلس ١٩٧١وفي عام .   لالنبعاثات الناجمة عن عمليات الطيران الدوليالدور ليشمل تقييم اآلثار البيئية

وفي .  الدوليالطيران المدني قواعد قياسية وتوصيات دولية لضوضاء الطائرات وسميت الملحق السادس عشر باتفاقية 
 كلجنة تقنية تابعة للمجلس تجمع واليتها بين ، أنشأ المجلس اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران المدني١٩٨٣ عام

 .مهام مكافحة الضوضاء والحد من االنبعاثات على حد سواء

 إنشاء وقررت الدورة السادسة والثالثون للجمعية العمومية مؤخراً وبالتحديد في شهر سبتمبر الماضي
 الجمعية قرارمن ) ك( ويحدد المرفق . الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخالفريق المعروف باسم  هذا

 ومنذ ذلك الحين ما برحت االيكاو تعمل وفقاً لتوجيهات .المهمة الموكلة إليكم كأعضاء في هذا الفريق A36-22 ةالعمومي
  .دولها األعضاء التي شاركت في أعمال الجمعية العمومية

ولهذا .  ى هذا الفريق مفهومة تمامالالمهمة الموكلة إ نطاق كوني أن  عمليتناومن الضروري ونحن نستهل
باإلضافة إلى التعليقات التي نا في اجتماعها يتم بحثها مجلس االيكاو والتي س أقرالغرض، زودناكم باالختصاصات التي

  .قدمها المجلس
وقد وضعت والية الفريق بصورة عامة تمكنه من النظر في الخيارات المتاحة لمعالجة آثار الطيران في 

وتشمل هذه الوالية، في جملة أمور، تحسين تكنولوجيا صناعة الطائرات والمعدات األرضية، وتدابير التشغيل . لمناختغير ا
األكثر فعالية واستخدام هذه التدابير بصورة مكثفة بقدر أكبر، وتقصير مسافات الطرق الجوية وتخفيف االزدحام، واستخدام 

يها الحوافز االقتصادية اإليجابية، واستخدام طائرات حديثة وأعلى كفاءة في أساطيل التدابير القائمة على آليات السوق، بما ف
الخدمة، فضالً عن الخيارات األخرى التي ربما ينظر فيها الفريق والتي ترمي إلى تحسين أداء الطيران المدني الدولي من 

 .منظور البيئة
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عناصر قرار الجمعية العمومية الخاص بتغير وكما تدركون جيداً، فقد كانت هناك مناقشة مستفيضة ألحد 
ويتعلق هذا العنصر بمسألة أن تدرج دولة أو مجموعة من الدول عمليات الطيران التي يقوم بها مشغلون مقيمون في  .المناخ

وكان قرار المجلس يقضي بأنه يمكن فعل ذلك .  دول أخرى في برنامج محلي أو إقليمي لالتجار برخص إطالق االنبعاثات
 .دولالفقط على أساس االتفاق المتبادل بين 

وأود أن أؤكد أن والية الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ ال تشمل إجراء المزيد من المناقشة 
إلى الفريق ليعد ويقدم للمجلس برنامج ونحن نتطلع .  فقد تم اتخاذ القرار، ومن ثم يجب أن نمضي قدماً .بشأن هذه المسألة

عمل أكثر جدية يرتكز على توافق اآلراء، ويبرز الرؤية المشتركة والتصميم الجماعي للدول المتعاقدة لمعالجة مشكلة تغير 
 :وسيشمل ذلك، في جملة أمور، ما يلي.  المناخ

 وضع إطار تنفيذ •
 تحديد وسيلة لقياس التقدم المحرز •
 لعية المحتملةتحديد األهداف التط •
 اإلبالغ عن التقدم المحرز بفضل اإلنجازات التي نفذتها الدول المتعاقدة وأصحاب المصلحة •

المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ يجب أن يجري مداوالته على أساس  وأود أن ُأؤكد أيضاً أن الفريق
رك مدى صعوبة هذا األمر، ولكنه أمر في غاية وأنا أد.  ةتوافق اآلراء كما تحدد ذلك بموجب قرار الجمعية العمومي

 ما أردنا ويجب أن نعد تقريراً يمكن اعتماده، ونأمل أن يكون محل إشادة من جانب جميع أصحاب المصلحة إذا.  األهمية
 .اتخاذ إجراءات موضوعية ومحددةأن نشجع 

قبين في اجتماعات الفريق ولتيسير عملية التوصل إلى توافق اآلراء، فلن يطلب من المستشارين والمرا
وأنا على يقين من أنكم تتفقون معي على ضرورة اتخاذ .  المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ المشاركة في المداوالت

  .هذه الخطوة، ومن ثم فإنكم ستدعمونها بناء على ذلك

مناخ على انتخاب أعضاء وينص جدول أعمال االجتماع االفتتاحي للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير ال
وفي هذا الصدد، سينتخب رئيس ورئيس مشارك في بداية هذا االجتماع وفي بداية كل اجتماع من االجتماعات .  المكتب
وسيستهل هذا االجتماع عمله ببحث ثالث ورقات عمل مقدمة من األمانة العامة لتيسير المناقشات التي يجريها .  األخرى
 .دم المشاركون في اجتماع الفريق أوراق عمل لالجتماعات القادمةوأتوقع أن يق.  الفريق

 وتنفيذ القواعد تحرير النقل الجويمن قبيل مبادرات وسياسات لقد ظلت االيكاو لسنوات عديدة تعزز بنجاح 
وستستمر . لمنظمة من هذا النجاح الذي حققته اةي البيئه ال يمكن استثناء المسائلومن ثم فإن.  القياسية والتوصيات الدولية

 المنظمة تحت وستكون.  االيكاو في أداء دورها القيادي في هذا المجال معولة في ذلك على تعاون ودعم دولها األعضاء
 . الرامية إلى المحافظة على بيئة أفضل من أجل تعزيز المبادرات واإلجراءات العالمية المعتمدةالدولتصرف 

ولذلك فأنا أحثكم على .  يبأهمية كبيرة لاليكاو وللطيران الدولنحن على وشك الشروع في عملية تتسم و
وأنا .   العالم موجهة إلينا، وأن الطموحات عاليةأنظارونحن نعرف أن .  تناول هذه المهمة بذهن متفتح وبروح من التعاون

والدوافع ما يمكنهم من إنجاز ، ولهم من القدرات  الرفيعالمستوىذوي موظفين العلى ثقة من أننا نجحنا في تكوين فريق من 
 .ممهامه

 .وأخيراً أتمنى لكم سيداتي وسادتي كل التوفيق في هذا االجتماع


