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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  االجتماع األول

  ٢٧/٢/٢٠٠٨ إلى ٢٥مونتريال، من 

  المسائل اإلدارية:  من جدول األعمال١البند 

  اختصاصات الفريق

  )ة العاماألمانةمقدمة من ورقة (

  االختصاصات  -١

ولـدى اسـتعراض هـذه        .مجلـس بهذه الورقة اختصاصات الفريق، حسبما أقرها ال      ) أ(ترد في المرفق      ١-١
ولـذلك أدرج   .   أعـضاء الفريـق    إلى إحالتهااالختصاصات، أدلى أعضاء المجلس بعدد من التعليقات التي طلب المجلس           

  .لعناية الفريق) ب( من محضر جلسة المجلس ذي الصلة بهذا الموضوع في المرفق مقتطف

  اإلجراء المعروض على الفريق  -٢

وتعليقات المجلس الواردة في    ) أ(حيط علما باختصاصات الفريق الواردة في المرفق        يرجى من الفريق أن ي      ١-٢
  ).ب(المرفق 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )أ(المرفق 

  وتغير المناخالدولي  المعني بالطيران اختصاصات الفريق

) ك( مـع المرفـق      نمتسقي مشتركة   وإستراتيجيةسيقوم الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بوضع برنامج عمل           
سيسترشد الفريق المعني بالطيران الـدولي وتغيـر        و.   وتقديمهما في توصية إلى المجلس     ٢٢-٣٦  العمومية بقرار الجمعية 

  : التاليةختصاصاتالمناخ باال

  ٢٢-٣٦العمومية قرار الجمعية ب) ك( مع المرفق المتسقةتحديد األهداف الطموحة الممكنة   –١
  ؛قصيرة والمتوسطة والطويلة األجل التي توجه برنامج العملالنظر في األهداف ال  )أ

ذها واألدوار التي يمكن أن يؤديها مختلف يمناقشة ما يمكن أن تتضمه األهداف الممكنة وتنف  )ب
  .صحاب المصلحة في تنفيذ هذه األهدافأ

  إطار عناصر البرنامج  –٢
انبعاثـات  من  خفض  الأو  اعدها على الحد    ما يس تحديد مجموعة من الخيارات يمكن أن تنتقي منها الدول          

  : تعزى إلى الطيران المدني الدوليغازات الدفيئة التي
  ؛اتخاذ تدابير تشغيلية أكثر فعالية فيما يخص صيانة وتشغيل الطائرات والمطارات  )أ

خذ بعـين االعتبـار طبيعـة الخطـة     واألاالنبعاثات،  باالتجار  : التدابير القائمة على آليات السوق      )ب
إمكانيـة  تحقيق مطابقة هذه الخطـة و إمكانية والبحث في كيفية ؛ )العالمية أو اإلقليمية أو الوطنية (

وضـع معـايير مرجعيـة؛       و ؛عادلةالمتبادلها؛ والنظر في اآلليات الكفيلة بتحديد مختلف التدابير         
  ما إلى ذلك؛ومصالح البلدان النامية؛ وفرض الرسوم والضرائب؛ والحوافز االقتصادية اإليجابية و

 الكربون؛ وآليات االعتراف؛ وقياس كفاءة النتائج والتحقـق         تعويضالتدابير الطوعية بما في ذلك        )ج
  ؛منها

لتطورات التكنولوجية التي تأخذ بعين االعتبار المفهوم       تحسينات إدارة الحركة الجوية بما في ذلك ا         )د
  لمالحة الجوية؛ة لالعالميخطة اللحركة الجوية وإلدارة ا العالميالتشغيلي 

في ، والتطورات    الطائرات محركات، وتحسين أداء    طورات التكنولوجية مثل الوقود البديل    نشر الت   )ه
  ؛ وما إلى ذلكالطائراتمجال هياكل 

  .تحديد أنجع السبل الالزمة لمساعدة الدول على تحقيق تخفيضات االنبعاثات  )و
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  تحديد سبل قياس التقدم المحرز  –٣
  ؛التي تطلقها الطائراتعاثات غازات الدفيئة قياس انب  )أ

  ؛تقييم النتائج الممكنة لعناصر البرنامج  )ب
  مصادر البيانات وجمعها؛  )ج
راكـب أو األطنـان الكيلومتريـة المتاحـة،         حـسب ال  مثل االنبعاثات   (تحديد األسس المرجعية      )د

  ؛) وما إلى ذلكحسب المشغلواالنبعاثات 
  .قارير مثل التقدم الذي أحرزته الدول وأصحاب المصلحةإصدار توصيات بتقديم الت  )ھ

  اعتبارات أخرى  –٤
، )اإلجمـاع (راء  ساس توافـق اآل   أعماله على أ  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ       سوف ينفذ   

خذ بعـين االعتبـار     يأ و ، االستفادة من األعمال الفنية للجنة حماية البيئة في مجال الطيران          وسيتمكن من 
  . تقارير دوريةيقدمهيئات األمم المتحدة األخرى والتي تشهدها لتطورات ا

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب(المرفق 

  جلسة الرابعة عشرة المن محضر  مقتطف
 (C-MIN 182/14) ١٨٢ المجلس دورةمن 

...  
  انبعاثات محركات الطائرات: ٣-٥٠الموضوع رقم 

  اختصاصات وأساليب عمل 
  الدولي وتغير المناخالفريق المعني بالطيران 

 المقدمة من األمين العـام، والتـي اقترحـت اختـصاصات       C-WP/13086استعرض المجلس ورقة العمل       -١
وأساليب عمل للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، وكذلك جدوال زمنيا لالجتماعات التي ستفـسح المجـال لعقـد           

الذي وضعه الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ قبـل االجتمـاع   اجتماع رفيع المستوى الستعراض برنامج العمل    
.  ٢٠٠٩ المزمع عقده في شهر ديسمبر        بشأن تغير المناخ   اإلطاريةاتفاقية األمم المتحدة    الخامس عشر لمؤتمر األطراف في      

االشتراك مع األمانـة العامـة،      عن تقديره لممثلي الدول األعضاء في المجلس السبعة الذين قاموا، ب           رئيس المجلس وأعرب  
  .بالورقة) أ( االختصاصات الموسعة للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ الواردة في المرفق بإعداد

 أن النقص في صيانة محركات الطائرات ال يؤثر سلبيا على سـالمة الطيـران المـدني                 ممثل الصين أكد    -٢
 االنبعاثات، وأكد أن على عاتق صانعي الطائرات التزاما بتقديم المساعدة الفنيـة       الدولي فحسب بل تنجم عنه أيضا زيادة في       

  فقرة إلدراج من االختصاصات المذكورة     ٢ عناصر البرنامج الوارد في الفقرة       إطارولذلك اقترح تعديل    .  الى البلدان النامية  
  ".امية بغية تخفيض انبعاثات الطيرانتقديم الدعم الفني الى البلدان الن: "تنص على ما يلي) ز( جديدة فرعية

نـشر التطـورات    ") ه عن تأييده لهذا االقتراح والحظ أنه يتصل بالفقرة الفرعيـة            ممثل األرجنتين أعرب    -٣
".  التكنولوجية مثل الوقود البديل، وتحسين أداء محركات الطائرات، والتطورات في مجال هياكل الطائرات وما الـى ذلـك                 

 ليس الى مصالح البلدان النامية فحـسب بـل أيـضا الـى     لإلشارة، فاقترح تعديلها    )الفقرة الفرعية ب  واسترعى النظر الى    
ثم أشار ممثل األرجنتين الى الفقرة      .  التزاماتها، وفقا لآلراء المعرب عنها خالل الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية          

يأخذ بعين االعتبار التطورات التي تـشهدها هيئـات        "غير المناخ سوف    ، التي بينت أن الفريق المعني بالطيران الدولي وت        ٤
ومـن ثـم اقتـرح    .   أخذها بعين االعتبار أيضا، فأكد أن ثمة تدابير تتخذ في شتى أقاليم العالم ينبغي "األمم المتحدة األخرى  

، وال سـيما التطـورات التـي        بعين االعتبار التطورات  ... سوف يأخذ الفريق    : "تعديل الفقرة بحيث يصبح نصها كما يلي      
  ...".تشهدها هيئات األمم المتحدة األخرى 

  . قدمها ممثال الصين واألرجنتين االقتراحات التيممثل البرازيلأيد   -٤
 إحـراز  عناصر البرنامج ينبغي أن يركز على تلك المجاالت التي يمكن إطار أن ممثل جمهورية كوريا أكد    -٥

 إليـه المبذولة، وتساءل عن النتائج المتوقعة من نشر التطورات التكنولوجية المشار  المشتركة  نتائج ملموسة فيها من الجهود      
 علـى   إرغامهاوأكد أنه، في معظم األحوال، تمتلك التكنولوجيا شركات خاصة وأن الحكومات ال يمكنها              ).  ھ ٢في الفقرة   

  .نقل مثل هذه التكنولوجيا الى دول أخرى
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ييده التام لالقتراح الذي قدمه ممثل الصين وأكد على أن البلدان النامية في حاجة الى دعم                 عن تأ  ممثل الهند أعرب    -٦
والحـظ أن األهـداف الطموحـة    .  فني، فضال عن الدعم المالي، في جهودها لتحقيق األهداف العالمية لتخفيض انبعاثات الطيران    

ل بكفاءة استهالك الوقود في الطيران الدولي فقـط وال تتـصل      تتص ٢٢-٣٦بقرار الجمعية العمومية    ) ك(المشار اليها في المرفق     
    .منها بناء على ذلك)  والفقرة الفرعية أ١واقترح تعديل مقدمة الفقرة بالتخفيضات في انبعاثات الطيران، 

، وخاصـة إطـار   )أ( أن االختصاصات المنصوص عليها في المرفـق  ممثل المملكة العربية السعودية  أكد    -٧
 منها، متوازنة تماما وروعيت فيها مصالح البلدان النامية، وأعرب عن تأييده للموافقـة         ٢نامج الوارد في الفقرة     عناصر البر 

وأكد أن الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ سيتم إنـشاؤه علـى أسـاس التمثيـل                 .  عليها بشكلها الذي قدمت به    
وينبغي أن ينظر الفريق كجزء من      .  المتقدمة والبلدان النامية على السواء    الجغرافي العادل ولذلك سيضم أعضاء من البلدان        

 عـن   العربية المتحدةاإلماراتممثل وأعرب .  اقترحه ممثل الصينمداوالته الشاملة في تعديل إطار عناصر البرنامج الذي    
  .مشاطرته لهذا الرأي

ممثل الواليات  ، اقترح   لمملكة العربية السعودية  ممثل ا في معرض االتفاق أيضا مع التعليقات التي أدلى بها            -٨
 تزويد الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بملخص محضر المناقشة لكي يتسنى للفريق مراعاة اآلراء التي                 المتحدة
وأعرب ).  أ( عنها في تخطيط أولوياته الخاصة وجدول أعماله باالستناد الى المسائل المعروضة في المرفق               اإلعرابجرى  

  . عن تأييده لهذا االقتراحممثل األرجنتين
 المقترح، وكذلك التعليقات المقدمة مـن ممثلـي         اإلجراء أيضا   وسويسرا وألمانيا ممثلو جنوب أفريقيا  وأيد    -٩

مثـل  والحظ ممثل سويسرا في هذا الصدد أن االقتراح الذي قدمـه م .   العربية المتحدةواإلماراتالمملكة العربية السعودية    
  ".تحديد أنجع السبل الالزمة لمساعدة الدول على تحقيق تخفيضات االنبعاثات) " و٢الصين يمكن أن تشمله الفقرة 

 على اآلراء التي أعرب عنها ممثال الواليات المتحدة وسويسرا، أوضح أن النقطة التـي           ممثل استراليا بينما وافق     -١٠
ثـم  .  المذكورة أعـاله ) ه ٢فحسب بل يمكن أن تشملها جزئيا أيضا الفقرة      )  و ٢أثارها ممثل الصين يمكن أن تشملها ليس الفقرة         

، "operation of aircraft and airports" لإلشـارة الـى  "the"بحـذف كلمـة   )  أ٢أن تعدل الفقـرة  : اقترح تعديلين تحريريين هما
 الفريـق المعنـي بـالطيران الـدولي وتغيـر المنـاخ       وسيسترشد  ) [" أ(واالستعاضة عن الجملة الثانية من مقدمة المرفق        

ي وتغير المناخ   ني بالطيران الدول  الفريق المع بالنسبة لهذا العمل، سينظر     : "بجملة تنص على ما يلي    :"] باالختصاصات التالية 
  . بهذه االقتراحاتعلماوأخذت األمانة العامة :". في الجوانب التالية

بالورقة بشأن أساليب العمل المقترحة للفريق المعنـي        ) ب( النظر الى المرفق     ممثل البرازيل بينما استرعى     -١١
بار مسؤولي الحكومة علـى مـستوى       ك"أن األعضاء هم    " وظيفة األعضاء  "إطاربالطيران الدولي وتغير المناخ، الحظ في       

اتخاذ القرارات، يمثلون جميع األقاليم، ويضطلعون بمسؤولية الطيران، مع الحرص على مشاركة البلدان النامية والمتقدمـة                
 مع ما يتذكره عما تم االتفاق عليه، وأكد أن النص بصورة محددة علـى أن               يتطابقفأوضح أن ذلك ال     ".  على قدم المساواة  

نـي بـالطيران    الفريق المع  في   لممثليها، الى مدى معين، اختيارات الحكومات       سيقيد هم المسؤولون عن الطيران      األعضاء
ني بالطيران الدولي وتغير المناخ ينبغـي أن يكونـوا مـن كبـار              الفريق المع ومن رأيه أن أعضاء     .  الدولي وتغير المناخ  

وفيما عدا تلك المسألة، رأى ممثل      .  فحسب بل كذلك لتغير المناخ    مسؤولي الحكومة الذين لديهم رؤية واسعة ليس للطيران         
  . للغايةاإلعدادالبرازيل أن الورقة كانت حسنة 

المرفق منطوق من  )  أ ٢ أن الصياغة المذكورة مماثلة للصياغة المستخدمة في الفقرة          رئيس المجلس أوضح    -١٢
 بصدد حضور مراقبين في     ممثل جمهورية كوريا  نقطة أثارها   ثم أشار الرئيس الى     .  ٢٢-٣٦بقرار الجمعية العمومية    ) ك(

ن أنه سيتشاور مع ممثلي الدول األعضاء في المجلـس بـشأن            ني بالطيران الدولي وتغير المناخ، فبي     الفريق المع اجتماعات  
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الفريـق   ألن على     أنه، نظرا  ممثل المملكة العربية السعودية   وأكد  .   الفريق إنشاءذلك، عن طريق المراسلة، بمجرد أن يتم        
 أن يقدم تقريرا الى المجلس بشأن وضعه برنامج عمل بشأن الطيران الدولي وتغيـر               المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ      

 من الوفود لدى االيكاو أو من لجنة        المراقبينالمناخ، ينبغي أن يعمل األعضاء بشكل مستقل وأال يتأثروا بمراقبين، وخاصة            
  .جال الطيرانحماية البيئة في م

نـي بـالطيران الـدولي      الفريـق المع   الجدول الزمني المقترح الجتماعـات     الى   ممثل جنوب أفريقيا  أشار    -١٣
 ٢٢/٢/٢٠٠٨-٢١: بالورقة، فأوصى بموعدين ممكنين لالجتماع األول للفريق وهمـا        ) ج(المناخ الوارد في المرفق      وتغير

، أكد أن ذلك الموعد يسبق مباشرة افتتاح مرحلة         ٢٢/٢/٢٠٠٨-٢١وفي معرض الدعوة الى موعد      .  ٢١/٢/٢٠٠٨-٢٠ و
  .١٨٣المجلس من الدورة 

 كان يومان سيكفيان لالجتماع األول للفريق المعنـي بـالطيران           إذا عما   رئيس المجلس ردا على سؤال من       -١٤
يام بالنظر الى نطاق المـادة التـي    أنه كان يرتقب اجتماعا لثالثة أ النقل الجويإدارةنائب مدير الدولي وتغير المناخ، الحظ  

 إنـشاء  هي أنه لم يتم بعـد        ات الصعوبات التي تكتنف تحديد الجدول الزمني لالجتماع       إحدىوالحظ أن   .  البد من تغطيتها  
 كبار مسؤولي الحكومة ستعني أن الجداول الزمنية        سيضموحقيقة أن الفريق    .  ني بالطيران الدولي وتغير المناخ    الفريق المع 

وفي حين أكد نائب مدير ادارة النقل الجوي أن ذلك سيقتضي من ثم بـذل بعـض   .  اء ستكون غير مرنة الى حد ما   لألعض
الجهود لتحديد ما بين اثني عشر وخمسة عشر من كبار مسؤولي الحكومة الذين يمكنهم جميعا االجتماع في الوقـت ذاتـه،               

 بدال عـن    ٢٠٠٨ الثاني أو الثالث من فبراير       األسبوعول في   أوضح أن ذلك هو سبب أن الورقة اقترحت عقد االجتماع األ          
 ألسـبوع  الحظ أن اجتماعا لثالثة أيام سيترتب عليه غياب كبار مسؤولي الحكومة عن مكاتبهم               وإذ.  اقتراح مواعيد محددة  

اجتماعـا ليـومين     النقـل الجـوي أن       إدارةوالحظ نائب مدير    .  تقريبا، أكد أنه من غير الواقعي توقع غيابهم لفترة أطول         
 لصالح االيكاو من خـالل اسـتمرار        إضافي، مؤكدا أنه سيكون من األفضل كسب يوم         ألسبوعسيترتب عليه أيضا الغياب     

ومن ثم اقترح اجتماعـا لثالثـة       .  مداوالت الفريق ليوم آخر بدال عن أن يكون كسبه لصالح مرونة الجداول الزمنية للسفر             
  .األربعاء والخميس، مع توقع السفر خالل يومي االثنين والجمعةأيام، وهي عادة أيام الثالثاء و

يمـثالن فتـرة    ) ٢٢/٢/٢٠٠٨-١١ (٢٠٠٨ الثاني والثالث من فبراير      األسبوعين أن   رئيس المجلس الحظ    -١٥
 الفترة الزمنيـة سـتكون األكثـر     تلك، وأوضح أن المواعيد ضمن      ١٨٣الراحة بين مرحلة اللجان ومرحلة المجلس للدورة        

واقترح أن يتم اقتراح عدد من المواعيد على الفريـق  .  ئمة لالجتماع األول للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ  مال
 وثـائق  إلعـداد ، مع مراعاة االقتراحات التي قدمها ممثل جنوب أفريقيا والحاجة لضمان وقت كـاف         إنشاؤهبمجرد أن يتم    

  .يد اجتماعهماالجتماع، وأن يترك لألعضاء تقرير مواع
 النقـل الجـوي بـصدد مـدة     إدارة عن تأييده التام للتعليقات التي قدمها نائب مدير        ممثل كندا بينما أعرب     -١٦

.   كبار مسؤولي الحكومة كان في صميم الموضـوع تمامـا   حضور إلمكانيةاالجتماع المذكور وأسباب مدته، أكد أن تحليله        
كورين سيرغبون في الحصول على الوثائق الكترونيا قبل االجتماع األول بوقـت      وفي حين أكد أن كثيرا من المسؤولين المذ       

وأكد ممثل كنـدا علـى      .  إنتاجيةطويل، أكد أن أي عمل يمكن انجازه قبل االجتماع األول سيجعل االجتماع المذكور أكثر               
لين لن يكون لديهم الكثيـر مـن        ووافق على أن كبار المسؤو    .  حضور األعضاء الى االجتماع وهم على استعداد تام       أهمية  

رئـيس  ورأى .  الوقت لحضور اجتماع الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، وأعرب عن تأييده لمدة ثالثـة أيـام          
  . أيضا أن ثالثة أيام ينبغي أن تكون الفترة القصوى لالجتماع وأن العمل ينبغي أن يبدأ مقدماالمجلس

 وضع مواعيـد محـددة      إزاءوأعربت عن قلقها    .   عن تأييدها لفترة ثالثة أيام     ياممثلة ألمان وكذلك أعربت     -١٧
، وأكدت علـى  ٢٠٠٨ الثاني أو الثالث من فبراير   األسبوعلالجتماع األول للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ في          

ميالد والقيام بالتحضيرات لالجتمـاع     أنه قد يصعب على جميع كبار المسؤولين االجتماع في غضون ستة أسابيع من عيد ال              
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 إما في فبراير    االجتماع األول للفريق  رت ممثلة ألمانيا بأنه سبق أن اقترح عقد         وبينما ذكّ .  على النحو المالئم قبل تلك الفترة     
ولي ني بـالطيران الـد  الفريق المع، اقترحت أن يتيح المجلس للرئيس المرونة الالزمة للتشاور مع أعضاء      ٢٠٠٨أو مارس   

 األخيـر  األسبوع أو في   ٢٠٠٨ الثاني أو الثالث من فبراير       األسبوع كان بمقدورهم االجتماع في      إذاوتغير المناخ لتقرير ما     
  .، بعد عيد الفصح، عندما سيكون المجلس أيضا في فترة راحة٢٠٠٨من مارس 

مثل هذا العدد الكبيـر مـن كبـار     هذا االقتراح وأكد على أهمية المرونة في التعامل مع  ممثل استراليا أيد    -١٨
  . عن تأييدهما لالقتراحوالسلفادور ممثال جنوب أفريقياكما أعرب .  المسؤولين

الفريـق   والمتمثلة في عقـد اجتمـاع        إثارتها التي سبقت    اإلمكانية الى األذهان    ممثل المملكة المتحدة  أعاد    ١٩
ذا كان ذلك هو الوقت الوحيد الذي سيتمكن فيه األعـضاء مـن       ني بالطيران الدولي وتغير المناخ خالل دورة المجلس ا        المع

االجتماع، وأكد أنه، نظرا ألهمية االجتماع وأهمية أن يحضره جميع األعضاء، ينبغي تمديد المرونة الى أقصى مدى ممكن                  
  .وأنه ينبغي األخذ بذلك الخيار

رئـيس  ، بالصيغة التي عدله بهـا       C-WP/13086عند القيام من ثم باتخاذ اإلجراء المقترح في ورقة العمل             -٢٠
  : في ضوء تبادل اآلراء، قام المجلس بما يليالمجلس

بالورقـة، بنـاء   ) أ(ني بالطيران الدولي وتغير المناخ الواردة في المرفق الفريق المع  اختصاصات   أقر  )أ
نها فـي  على الفهم أن الفريق سيراعي عند استعراضه لهذه االختصاصات التعليقات التي وردت بـشأ          

  .أثناء المناقشات
بالورقة، على  ) ب(ني بالطيران الدولي وتغير المناخ الواردة في المرفق         الفريق المع  أساليب عمل    أقر  )ب

بعـد عبـارة   ": عملية اتخاذ القـرارات "ستضاف الى العنوان األخير  ") باإلجماع("أساس فهم أن كلمة     
  ".بتوافق اآلراء"

) ج(الـوارد فـي المرفـق    يق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ   الفر على جدول اجتماعات     وافق  )ج
  .بالورقة، على أساس الفهم أن التواريخ المحددة لالجتماع األول للفريق سيحددها الفريق نفسه

... 

 ى ـــ انته




