
  

  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل

GIACC/1-SD/3 
28/2/08 
Revision No. 1 
18/3/08 
 

  

  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  ولاالجتماع األ

  ٢٧/٢/٢٠٠٨إلى  ٢٥مونتريال، من 
   اليوم الثالث—موجز المناقشات 

  جراءات والسياسات التي ينبغي أن يضعها الفريقتخطيط عناصر اإل:  من جدول األعمال٣البند 

 والمتوسطة والطويلة التي ةير في اآلجال القصالطموحةهداف أل ابشأن آلراءلمناقشة عامة 
 يمكن أن توجه برنامج العمل

عن ي له أن يحيد ال ينبغأنه على اتفق و.  الممكنةالطموحةهداف أل بشأن ابشكل مبدئي  اآلراء الفريقتبادل - ١
 الطيران الدولي بشأنااليكاو برنامج عمل   ()ك(المرفق  على أساس الموضوعة في اختصاصاته االمنصوص عليه واليته

  االيكاو المستمرة في مجال حمايةسياسات وممارساتببيان موحد   (٢٢-٣٦ العمومية قرار الجمعيةب) تغير المناخو
 الصعيد على ةطموح أهدافي أوضع فإن الدول والمناطق،  مستوى التنمية بين نظرا الختالفنه أ إلىشير أو). البيئة

مع عالمي، المستوى العلى  ةمنشود الطموحة األهدافن تظل أبغي ينبالتالي و .رقةللفُمن شأنه أن يكون عامال الجزئي 
على أن فكر على نطاق واسع، أن يله ينبغي لفريق وقيل أن ا. األهدافزمني لتنفيذ  طارإمنظور شامل و االيكاو لتوفير

خرى مثل تقاسم أهداف  أنظر فيأن يالطيران، والدفيئة المنسوبة إلى  غازات انبعاثاتض يخفلتيتجاوز الجانب الكمي 
 ونقل أو خفضها،الطيران الدفيئة المنسوبة إلى انبعاثات غازات من د لح من أجل الممارساتا أفضل ونشر ةالمعرف

 لنفسه وضعقد ) أياتا(الدولي  لنقل الجويان اتحاد أالحظ الفريق و. اإلجراءاتقدرة الدول على اتخاذ وتعزيز التكنولوجيا 
أثيرت مسألة ما إذا كان نمو  و. في المستقبلةصفريية ؤدي إلى انبعاثات كربونيمما ي الكربونة الحياد ا يتمثل في زيادهدف

ية كيففي ن ينظر أله ينبغي  الفريق نأ إلىوأشير . الوقودمتأتية من كفاءة استخدام قضي على أي مكاسب سيالنقل الجوى 
 على الرغم من نهأقيل و. يالكربونة الحياد زيادف جل تحقيق هدأصناعة الطيران في العمل من من مساعدة مكن االيكاو ت

ن البلدان إحيث طموحا با عالميهدفا كون ين أال يمكن ف، يلمكافحة االحترار العالموسيلة ناجعة يبدو الكربوني لحياد أن ا
 . صناعة الطيرانفي مجالنموها مواصلة ترغب في ة النامي

ن تكون عنصرا رئيسيا أ استخدام الوقود يمكن ةن كفاءأ لىإولية، أشار الرئيس  األةالمناقشا لهذه تلخيصو - ٢
وخلص . ن توجه برنامج العملأ والمتوسطة والطويلة التي يمكن ةفي اآلجال القصير الطموحة هداف العالمية عناصر األمن

قدمها بيانات التي  وال الفريقواليةبناء على مزيد من التفكير في هذا الموضوع ال إلىن هناك حاجة أاستنتاج وحيد هو إلى 
 .الفريق في اليوم السابقأمام  مصناعة الطيران خالل عروضهقطاع ممثلو 
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  الخطط والجداول الزمنية إلنجاز المهام التي تم تحديدها:  من جدول األعمال٤البند 

المهام، إسناد  والمعني بالطيران الدولي وتغير المناخوضع مشروع برنامج عمل للفريق 
 المعنية وللجنة فريقالمين  وتحديد المهام أل ما يتعين تنفيذهات، وتحديدتوزيع المسؤوليو

 لطيرانبحماية البيئة في مجال ا

يمكن  وكيففريق لل الشامل العمل منهجوضح والذي يرئيس ال أعدهمخطط الذي  الالفريق وقبلاستعرض  - ٣
بشأن مجموعة من ة الفريق مشور "المعنونتج في النا"  العملإطار "إدراج: رهنا بما يلي وذلك ،  الفريقنواتج استخدام
ة الفريق مشور"المعنون في الناتج  )"البيانات"( دراجوإ  السابق عن وسائل التنفيذ بعد الناتجإضافيدراج ناتج وإ" التدابير

ويرد ". دابيرالت"و "األهداف - االيكاو"ين المعنونين مربعال بين  بالسياساتةالمتعلق اتوإدماج عنصر التوجيه" بشأن الرصد
 .المرفقالمعدل في  المخطط

تقديم و اآلراء وحيدتبغية م ومستشاريه الفريق عضاءأعمل تضم أفرقة  عدة إنشاءثم اقترح الرئيس  - ٤
يعنى  عمل فريقجمع البيانات، ويعنى بإنشاء فريق عمل واقترح . االجتماعات المقبلةفي فريق فيها الينظر االستنتاجات ل

هداف ألحصر ايعنى ب عمل فريق و،جل الحد من االنبعاثاتأمن المتبعة التدابير  والعناصر بشأن ةوجهة نظر موحد بوضع
وسائل قياس مدى يعنى ب عمل فريق  وإنشاء،الثاني الممكنة لالضطالع باألعمال المقرر إتمامها في االجتماع الطموحة

من خالل نقل  ( تحقيق خفض االنبعاثاتعلى لمساعدة الدول ة عمل الستكشاف السبل الفعالفريق و، المحرزالتقدم
 .الحقةالجتماعات المقرر إتمامها في االعمال األبلالضطالع ) مبتكرالتمويل والالتكنولوجيات 

.  من عدمهتوافق في اآلراءوجود الحدد  لمنهج عمل ينموذجاعتماد  الفريق ، قررةفي ضوء المناقشو - ٥
أن يقدم ق على اتفتم االو. االجتماعاتبين ة أي مهام ضروريلقيام بية ل فرعأفرقة تشكيل فيويمكن النظر في وقت الحق 

  االثنى عشرالعناصرمسترشدين ب ٣٠/٣/٢٠٠٨ بحلول النموذج في إدماجهاعضاء مقترحات بشأن العناصر التي يمكن ألا
يتيحه  و٣٠/٤/٢٠٠٨بحلول  النموذج سيضع األمين، المقدمةالمقترحات وبناء على . الواردة في اختصاصات الفريق

مخصص ال المؤمن موقعالهذه التعليقات على  ستنشرو. ٣٠/٥/٢٠٠٨استعراضه والتعليق عليه بحلول من أجل  لألعضاء
 األعضاءعلى  جميع التعليقات في ورقة عمل سيتم توزيعها  وسيوحد األمين. الكاملةالشفافيةضمان من أجل لفريق ل

وكان من . أسابيعالثة ثبعد ذلك بفي االجتماع الثاني الذي سيعقد ة اقشلمنلساس أ وستكون بمثابة ٢٠/٦/٢٠٠٨ بحلول
 ورقاتهذه ال  تقدمأنوينبغي . نظر فيها الفريقيورقات عمل لوورقات معلومات   تقديمفية يحرال يبقى لألعضاءن أالمفهوم 

أو (اللغة بفقط بعد ذلك ستجهز قدمة الورقات المو. تها لترجميفالوقت الكاتوافر  لضمان أسابيعستة بجتماع ال اانعقادقبل 
 . التي وردت بها)اللغات

نبعاثات غازات ا جمع البيانات في مجال عنورقة عمل وإما ما ورقة معلومات إعداد إوطلب من األمين  - ٦
متاحة لاالبيانات إلى ن تشير، في جملة أمور، أورقة ومن شأن تلك ال. الجتماع المقبلللتقدم الطيران المنسوبة إلى  ئةالدفي
 جمع البيانات ووضع ي في مجال حماية البيئة لجنةاي تقوم بهتل الاعمألوا األطراف الثالثة  ومصادراقصورهأوجه و

 .النماذج

  إلى الدول منظمةكتاب إصدارنظر في يس  األمين العامنأشير إلى أ، ةثناء المناقشفي أ القتراح قدم متابعةو - ٧
 .الدفيئة المنسوبة إلى الطيرانازات  جمع البيانات في مجال انبعاثات غبشأن
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 لفريقأمين ابوأساليب االتصال بين المشاركين حديد ت

ستتم أنشطة االجتماعات ف، اقورتجري بال أالفريق  اجتماعات ه بما أننأ إلىالفريق  أمين شارأ - ٨
 االجتماعات عنفضال ، اهطلب توزيعالتي يجميع الوثائق   مخصص، حيث ستنشرمؤمنباستخدام موقع " االفتراضية"
المحبذة تصال االووسيلة . ف متعددة األطرامناقشاتجراء  إلWebExالمحادثات عبر شبكة لمؤتمر ولالهاتفية رية اوحال

الوصول من ين ضافيإن يين مسؤولتمك ببةلاطالمن يستطيعوعضاء أل اأشير إلى أنوقد .  البريد االلكترونيهيعضاء باأل
  بشأن الوثائقآرائهمالتعبير عن  بإمكانية فقط م هوعضاء ومستشارذلك، سيحظى األومع . مخصصالمؤمن الموقع ال إلى

 .موقعال على المنشورة

  اآلراءورقات توافقمناقشة 

). اليابان(شيباتا . السيد كاألخرى رئيس وال أعدها واحدة :لتوافق اآلراءعرضت على نظر الفريق ورقتان  - ٩
 لتحديد عناصر مداوالت للمناقشةأساس ك اتقرر استخدامهفقد رقة الرئيس،  و معظم ما ورد فيضمتقد  الورقةوبما أن 
 . مشتركةأرضيةفي األمور التي وجدت فيها الفريق 

على التفاق ا" عن عبارة باالستعاضة الورقة من األولى الفقرة الثانية من الجملةديل ق على تعافاالتم وت -١٠
بعد " ةممكنال "كلمة بإضافة) ٤( الفرعية ة، وتعديل الفقر"  التاليةد المواضيع المشتركةيحدت "بعبارة" العمل على النقاط التالية

" ٢٢- ٣٦ العمومية قرار الجمعيةب) ك(المرفق وبما يتفق مع  ختصاصاتالوفقا ل"وعبارة " الطموحةالعالمية  األهداف"عبارة 
 من ورقة )٦رقم  الفقرة من األولى الجملة إلىا استناد) ٦ (رقمب  فقرة فرعية جديدةةضافإواتفق كذلك على . بعد ذلك
الذي حظي  اآلراء توافقورقة ل النص المنقح أدناهيرد و". ينبغي للفريق الحصول على بيانات محدثة: "التالي نصهاالرئيس 

 .بموافقة الفريق

قام من خالل المناقشات، و .٢٧/٢/٢٠٠٨ إلى ٢٥ في مونتريال في الفترة من االيكاوفي مقر األول للفريق عقد االجتماع "
  :التالية  لمواضيع المشتركةالفريق بتحديد اعضاء أ

تنسيق وثيق مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن االيكاو مع  قيادة تحت تغير المناخ مسائل معالجة إلىالحاجة  )١
 .يعبر وجود الفريق عن قيادة االيكاوو. تغير المناخ

 تقديم حلول للفريق وينبغي. العالميجيد بالنسبة لالقتصاد شيء  وية الكبرى وهمهاألب الطيران المستدامنمو يتسم  )٢
 . ممكنةطموحة ولكن

ضم ات يمسار المتعدداستخدام نهج الطيران بئة المنسوبة إلى انبعاثات غازات الدفيمسألة  معالجة إلىالحاجة  )٣
 المدخلة على تحسيناتال، والطوعية والتدابير ،لسوق اآلياتعلى القائمة التدابير و، التشغيليةتدابير مثل التدابير 

 ).في اختصاصات الفريقعلى النحو المبين (دارة الحركة الجوية والتقدم التكنولوجي إ

 الممكنة وفقا الطموحةالعالمية  هدافأللالستجابة لاستخدامها  للدول التدابير التي يمكنالحاجة إلى توفير  )٤
 الوطنية األولويات مراعاة، مع ٢٢-٣٦ العمومية قرار الجمعيةل) ك (تفق مع المرفقيبما لالختصاصات و

 ).ةوليات مشتركة ولكن متباينؤمس (الناميةلبلدان  الخاصة لاالقتصاديةبالظروف ، واالعتراف واإلقليمية

 إلىجيات ونقل التكنولو شجع استخدام التمويل المبتكريالمالية وحتياجات لدول تحديد اال العمل لطارإتنفيذ سيتيح  )٥
 .الناميةالبلدان 

 ". بيانات محدثةعلىللفريق الحصول ينبغي  )٦
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لمناقشات لالتالي موجز الالسيد شيباتا عرض ، الفريق، الذي اعتمده )أعاله (١٠ الفقرةنص  إلى باإلضافة -١١
 :لفريق األول لجتماعاالالتي دارت خالل 

  الطموحة عالميةالهداف األ  - ١"
اقتـرح  فقـد   ،  قبوال لدى الجمهور   وأكثر   ا نطاق أوسعأهداف  وضع  حاجة إلى   ال إلىا  وراشأ األعضاء العديد من    أنفي حين   

 .لألهدافهمة مالمكونات الحد أه وصفبأقر والطيران الدولي في وقود الاستخدام  ةكفاءبص اخالطموح الالهدف العالمي 

  برنامجالعناصر العمل في   - ٢
  :خرىاألمجاالت ال رإنكادون ،  الثمانية التاليةتم تحديد المجاالت

  الكربون للطائراتأكسيد غاز ثاني اتنبعاثالمعايير جديدة  •
 ليطا تحديث األس ذلك بما في،التقدم التكنولوجي للطائرات •
  التشغيل في الجو وعلى األرضةفاءك •
  الحركة الجويةإدارة فيتحسينات إجراء  •
 ة الوقود البديلأنواع •
 تحسين البنية التحتية للمطار •
  على السوقةقائم آلية •
   الكربونموازنةبرنامج  •

لمساعدة الـدول فـي تحقيـق    ة فعالكوسائل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل المبتكر     أشير إلى    ذلك،   إلى وباإلضافة
 .أعالهالمجاالت المذكورة  اإلجراءات المتخذة في خفض االنبعاثات من خالل

  جمع البيانات  - ٣
 نقـل ال استهالك الوقـود و    مقدارتجميع  تم االتفاق على    وقود،  ال ةكفاء فيما يخص    الطموحلعالمي  الهدف ا  اقتراح   إلىاستنادا  
كتـاب  من خالل  ،على سبيل المثال، طريقة جمع البيانات هذهااليكاو في سوف تنظر   و. ةان الكيلومتري طناأل  إيرادات حسب
 ةكفاءالطموح الخاص ب   العالمي   الهدفيانات قبل وضع    هذه الب  ينبغي النظر في  و. األعضاء الدول   االيكاو إلى ترسله  ة  منظم

 .وقودال استخدام

  قياس التقدم المحرزائل وس  - ٤
الهدف العالمي الطموح  لتحقيق لديها على شركات النقل الجوي األعضاءالدول   منكل دولةتشرف ن أق على افم االتت

  ."رصدقيام االيكاو بعملية الوقود، مع لستخدام اا ةكفاءبالخاص 
 .خالل مداوالت الفريقلم يناقش  أعاله ٤البند وذُكر أن  -١٢

 الحقةالجتماعات االمواعيد وأماكن انعقاد 

وفيما . ١٦/٧/٢٠٠٨ إلى ١٤ في مونتريال في الفترة من االيكاواجتماعه المقبل في مقر عقد  الفريق قرر -١٣
المراقب لممثلي صناعة الطيران، صفة  ومنح ائه االجتماع الثاني للتعبير عن آراإلىدعوة المنظمات الدولية ألة يتعلق بمس

ولكن في ضوء  . خارجيينممثلينأي مشاركة على عدم اتفق على أن االجتماع سوف يركز على المناقشات الداخلية و
مم المتحدة  التابعة لأل العالمية للسياحةوالمنظمةطياري الخطوط الجوية رابطات المقدمة من االتحاد الدولي لالطلبات 
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قرار ذ اتخعلى إمكانية ا في شكل مكتوب وآرائهماالفرصة لعرض هما منح، اتفق على آرائهمارض ع لةصول على دعوللح
لة مشاركة أعيد النظر في مسالفريق سي أنمفهوم من الوكان . ةعروض شفوي لتقديم عدم دعوتهمابدعوتهما أو في المستقبل 

 .في نهاية كل اجتماعين  الخارجينممثليال

 إلى ١٦  في مونتريال في الفترة منااليكاوالثالث والرابع في مقر يه اجتماعالفريق عقد  قرركما  -١٤
قبل  هاستعراض برنامج عملمن جتماع رفيع المستوى حتى يتمكن اال على التوالي، ٣/٦/٢٠٠٩ إلى ١من  و١٨/٢/٢٠٠٩

  في ديسمبرانعقاده المقرر  تغير المناخاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأنفي  األطرافاالجتماع الخامس عشر لمؤتمر 
٢٠٠٩. 

 اختتام االجتماع

عضاء الفريق أل و المبذولةجهوده الجلسة على عرب الرئيس عن خالص امتنانه لرئيسأنيابة عن المجلس،  -١٥
 .ريقسود خالل االجتماعات المقبلة للفالتعاون ستأن روح  ب عن ثقتهوأعرب. المداوالتالتعاون خالل  من روح أبدوهلما 

 بأن يتم  رئيس المجلس ذلك، اقترحىتفق علاكما  رئاسته،يحدد لفريق سل االجتماع المقبل أن إلى وباإلشارة -١٦
بعض المجاالت   قد حددالفريقن أالحظ لما و. الحاليين، بصفة مؤقتةواألمين كل االتصاالت من خالل الرئيس تنسيق 

مين في انتظار االجتماع الثاني وتقديم ألرئيس وابالعلى اتصال اء على البقعضاء ألحث افقد ، اتقدمالتي شهدت الرئيسية 
 .رد في االختصاصاتاوعلى النحو الفريق ة الواليب المضي قدما هم الرامية إلىأو اقتراحات/ توصياتهم و

ن الفريق سيستفيد من زيادة التنوع بأ الناميةعضاء من البلدان أل الدىنه كان هناك شعور عام أشير إلى أو -١٧
. ةرئيسك) جنوب افريقيا(مبوفو .  مةالسيدح ترشيسيتم ، وأنه النامية من البلدان شخص الجتماع المقبلترأس اذا اآلراء إي ف
 . لضمان نجاح االجتماع الثانياألثناءعمل مع الرئيس الحالي في هذه ت أن لهانه يمكن أ إلىشير أو

أكد  وااليكاورئيس مجلس يق تقع على عاتق الفررئيس  عملية انتخابوإذ أشار رئيس االجتماع إلى أن  -١٨
 ألمانةلرئيس المجلس ول البناء وكذلك معضاء لتعاونهألل هشكرفقد أعرب عن ، مبوفو للتعاون مع السيدة هعلى استعداد

 . لما قدموه من دعم طوال االجتماعالعامة

— — — — — — — — —  



االجتماع األول للفریق المعني بالطیران الدولي وتغیر المناخ؛ 
٢٧/٢/٢٠٠٨مونتریال، 

یعكس مناقشات االجتماع

أھداف االیكاو

التدابیر
•
•… 

التي تنفذھا الدول

رصد عملیات
تخفیض انبعاثات 
غازات الدفیئة

مشورة الفریق بشأن األھداف 

تقییم التقدم
 المحرز

استخدام نواتج الفریق المعني بالطیران الدولي وتغیر المناخ

)من خالل االیكاو(

مشورة الفریق بشأن قائمة من التدابیر 
إطار العمل

مشورة الفریق بشأن الرصد
)البیانات(

وسائل التنفیذ

التوجیھات المتعلقة بالسیاسات

— انتهى   —
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