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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
  الثاني االجتماع

  ١٦/٧/٢٠٠٨ إلى ١٤مونتريال، من 

  الفريقيعدها التي ينبغي أن العامة السياسات و تخطيط عناصر اإلجراءات   : من جدول األعمال٣البند 

  مناقشات الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بشأن األسئلة النموذجية
  )األمانة العامة من ةقدمورقة م(

  مقدمة -١
المعنـي   في االجتماع الثاني للفريق      جرت التي   يةالنموذج سئلةتلخص هذه الوثيقة مناقشة األ     ١-١

سئلة لألع يجمتواألسئلة النموذجية هي . اتلمناقشا وجزممبين في على النحو التغير المناخ بالطيران الدولي و
غرض تيـسير المناقـشات فـي      بو. ول للفريق االجتماع األ  عملية اعتمدها ردا على   عضاء   أ ٨أثارها   التي

لوثيقة هيكل امنع ي هذا التجمويتضح. ةتشابهم فئات األسئلة فيمعت االجتماع الثاني للفريق، ج. 

األسئلة  بشأن جميع عناصر كل آراء توافق إلىاالجتماع الثاني للفريق من التوصل لم يتمكن و ٢-١
النظر فـي   مواصلة   عاملة ل  ةفرقأ ٣االجتماع الثاني للفريق    أنشأ  ،   العمل  في هذا  اقدموللمضي  . يةنموذجال

.  للفريـق  في االجتماع الثالثمقترحات ملموسة للنظر فيها فريق من أجل تقديم     كل  مهمة ل سند  أالمواضيع و 
  GIACC/2-WP/2 العمـل بخصوص ورقـة   حتى اآلن إليه تم التوصل   ي الذ اآلراءتوافق  ل موجز   يفيما يل و

 .المعني بالطيران الدولي وتغير المناخق النموذج الموحد للفري

  سئلة النموذجيةاأل -٢
قائمـة مـن    وهـداف   جلس األ لى الم الفريق المقدم إ  تقرير  يجب أن يشمل      :٥السؤال النموذجي رقم 

كيف . وسائل لقياس التقدم المحرزها وو خفضأنبعاثات  االالخيارات للحد من
 ؟يمكن أن يكون التوازن بين عناصر التقرير

  الفريق  تمشيا مع اختصاصات   المشاركين بأنه آراء  توافق  الرأي المنبثق عن    اتفق الفريق على    
لـى  في تقرير الفريق المقـدم إ سيدرج ، ٢٢-٣٦ العمومية ةقرار الجمعي ب) ك(المرفق   ي ف نحو ما ورد  على  

 نبعاثاتالتدابير للحد من اال، وةطموحة العالميالهداف ألاو هي ، بشكل متوازن جميع العناصر الثالثةالمجلس 
لى إشير أو. الوقودك هالة است شكل كفاءةطموحة العالميالهداف وستتخذ األ.  ورصد التقدم المحرز،هاو خفضأ
  إجراء دونذلك  ن يحول   أال ينبغي    و الوقودهالك  ة است كفاءأهداف  على   الفريق   صر نظر تقين  أ ينبغي   اله  نأ
 تفاصيل عن سيعطين التقرير أعلى  أيضا  ق  اتفتم اال و. طموحة العالمية الألهداف  ة بشأن ا  مزيد من المناقش  ال

مجموعـة مـن    ذكورة وأنه ينبغي توفير     المتدابير  التنفيذ  ة من أجل     والتمويل للبلدان النامي   الفنيتقديم الدعم   
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لوضع الراهن ل ناجعة الدول، الفرصة إليجاد بدائل إلى باإلضافةالصناعة، قطاع عضاء تاح ألتالخيارات لكي 
 .مواقع والظروف االقتصاديةالطيران وبال ذات الصلة ةاألنشط جميع االعتبار في تأخذ

  اختصاصاته في الوقـت المناسـب   م نفسه ليقدم  أن ينظ كيف ينبغي للفريق      :٢٤السؤال النموذجي رقم 
بناء على   ٢٠٠٩سبتمبر  المقرر عقده في شهر     رفيع المستوى   الجتماع  لال

  ؟االيكاومجلس طلب 
ـ سيستمر في الفريقن ألى ئيسة إشارت الرأ، اتتلخيص المناقش في سياق   األصـلي  ه برنامج

نظر في  سي الفريقأنن يكون مفهوما أ، على ق االجتماع األول للفريوافق عليهالذي من أربع جلسات المكون 
 تقـديم  وسيسعى الفريق الى. في ضوء التقدم المحرزاالجتماع الثالث للفريق  أثناء  جلسة خامسة    عقد   ةإمكاني

 ويونيشهر في   بشأن تغير المناخةاإلطارياألمم المتحدة  تفاقيةالمؤتمر األطراف الخامس عشر لتقرير مؤقت 
رفيـع  الجتمـاع    اال الذي سـيعقب  ،  األخيرتقريره في صيغته النهائية بعد اجتماعه        وسيضع الفريق . ٢٠٠٩

على مؤتمر األطراف    بعد ذلك نهائي  التقرير  الرض  وسيع.  المجلس  قرر على نحو ما   هعقد المزمعالمستوى  
 ١٨٥للدورة تقارير دورية الفريق كما سيعد .  بشأن تغير المناخةاإلطارياألمم المتحدة  تفاقية  الالخامس عشر   

 .ة الالحقه ودوراتللمجلس

التـي  رئيسية من المسائل الالتصاالت والعالقات العامة ا عتبرينبغي أن ن هل    :٢٦السؤال النموذجي رقم 
   في هذا الصدد؟اليكاوما هو الدور المناسب لو؟ يتعين على االيكاو معالجتها

وقـد  . مية االتصال الفعـال آراء بشأن أهن هناك توافق أعضاء األردود  من ة الرئيس تالحظ
 أنشطة من قبيل تشجيع ويتعين؛ أن تستمر في أداء دورها القياديوينبغي في هذا المجال  عملت االيكاو بنشاط

؛ ٢٠٠٧  البيئي لاليكاو لـسنة    تقريرالو) ١٦/٥/٢٠٠٧-١٤ ،مونتريال( بشأن انبعاثات الطيران      االيكاو ندوة
 بشأن تغير المناخ ةاإلطاري  األمم المتحدة مع اتفاقيةاقية في عالقتهاتضطلع بدور أكثر استبن  لاليكاو أوينبغي
ال ينظر  ي أ ينبغو؛  ةمجال البيئ ات في   اآلثار االقتصادية واإلنجاز  معرفة   و ، تعزيز النقل الجوي وكفاءته    بهدف
 .لصناعة في قطاع اج للذاتيتروأنها على في مجال االتصال  االيكاو أنشطةإلى 

هـداف  عند تحديـد األ    أن يتوخاها الفريق  ما هي المدد الزمنية التي ينبغي         :٣قم رالسؤال النموذجي 
  لطيران الدولي؟لجل  والمتوسطة والطويلة األةالقصير

؛  األجلقصير اإلطار الزمني ال٢٠١٢ سنة يجب أن تكونأنه  على آراءتوافق تم التوصل إلى 
  .األجلالطويل  الزمني طاراإل ٢٠٥٠سنة ؛ واألجل الزمني المتوسط اإلطار ٢٠٢٠وسنة 

 هاقترحين أينبغي التي  األجل والمتوسطة والطويلة هي األهداف القصيرةما   :٢السؤال النموذجي رقم 
 تراعي تباين ظروفن أ لاليكاومقترحات ه ينبغي ألي نمراعاة أ ، مع   الفريق

ثالثـة  الطـراف   ألاها  تعتبرأن  يمكن  البلدان، و مختلف  في  الطيران  أسواق  
 الرأي العام؟   وتتسم بالمصداقية ويمكن أن تفضي أيضا الى تحسين        مقبولة
؟ يعالمي على النطاق العلى الطيران الدولهذه األهداف ن تركز أينبغي وهل 

   الخيارات؟يما هو
ينبغي لها أن تكـون     استخدام الوقود   ة  كفاءعلى أن    المشاركين فيما بين    آراءكان هناك توافق    

اعترافا ،  األجلالمتوسط   الهدف   نمو الكربون المحايد  أن يكون    و القصير،ألجل  االهدف الطموح العالمي في     
نه هناك اتفـاق  ألى ئيسة إ الروأشارت. ٢٠١٢ لسنة    بشأن تغير المناخ   اإلطاريةاالتفاقية  بمرحلة ما بعد آلية     

  .إن كانت متباينةمبدأ المسؤوليات المشتركة وأنه ينبغي الحفاظ على عام على 
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 ينبغي لها أن تركز العالمية  الطموحةاألهداف على أن  قد وافقالفريقن ألى إ ة الرئيستشارأو
 آليـة    التي ستشهدها مرحلة ما بعـد      التطوراتبن تعترف   أو القصير،   األجلالوقود في   هالك  ة است على كفاء 
وذلك ، لصلةذات اقدرات ال الزمنية واألطر وأن تبرز أيضا ،٢٠١٢ لسنة  بشأن تغير المناخاإلطاريةاالتفاقية 

 األساطيل الحاليـة علـى المـستوى    وقودهالك ة استكفاءتعزيز في األجل القصير، ) أ: بغية تحقيق ما يلي     
فـي األجـل    ) ؛ وج  من حيث األثر الكربوني    الطيران المدني الدولي  حياد  ،   المتوسط األجلفي  ) ؛ ب الدولي
 .لطيران المدني الدوليية لالكربونالبصمة ، خفض الطويل

تتـسم  انبعاثات الطيران األخـرى التـي        للفريق التعامل مع     كيف ينبغي   :٤ النموذجي رقمالسؤال 
قـدم  ين أينبغـي  هـل  ؟ وذات طابع ملح بالنسبة لتغير المناخ  خصائص  ب

للتعامل مع حاالت عدم اليقين العلمي التي تتـسم    توصيات محددة    الفريق
  ؟بأهمية كبيرة

 ثانيعلى انبعاثات   له أن ينصب    ينبغي  التركيز   نأعلى    وافق الفريقن  ألى  ة إ ئيسالر تشارأ
 .المناخ في التأثير على أيضاهم استن أ يمكن األخرىن االنبعاثات األخذ في االعتبار أ الكربون مع أكسيد

برنامج عمل  ضرورية للدعوة إلى    ما هي العناصر الرئيسية التي ستكون         :٩ السؤال النموذجي رقم
  بشأن تغير المناخ؟عاجل 

ن يكون شامال أن برنامج العمل يجب أ على آراءلى توافق إتم التوصل ه نألى ة إ الرئيستشارأ
، وتحديـد   التقدم التكنولـوجي  شمل  يالمسارات   شامل ومتعدد    نهجساس  أ يقوم على    أن، وينبغي   اإلمكانقدر  

على إدارة الحركـة   نات   تحسي إدخال، بما في ذلك     يةكلالهيالتدابير  والتشغيلية  ، والتدابير   التكنولوجيةالمعايير  
 باألطر الزمنية   التدابيرهذه   ترتبط   أنينبغي  و. الطوعيةالسوق والتدابير   آليات  القائمة على   التدابير  ، و الجوية
فر على أساس تو  فيها  نظر  ال وينبغي    العالمية طموحةال لألهدافحددة   الم األجل ة والطويل ة والمتوسط ةالقصير

، فالدول لهـا أيـضا       فحسب الصناعةنحو   موجهة   غيرالتدابير  هذه  و. وسهولة التنفيذ والتكاليف  التكنولوجيا  
 . خدمات الحركة الجويةتقديم  مجال ال سيما فيدورها

الخطـوط   تعجيل عملية تجديد  برنامج  ال أحد عناصر يشمل  ن  أينبغي  هل    :٣-١١السؤال النموذجي رقم 
 ؟بالكفاءة التي ال تتسم لطائراتمع التعجيل بسحب االجوية؟ 

أو /االنبعاثـات و  االتجـار ب  ما هو دور التدابير القائمة على السوق مثل           :٤-١١السؤال النموذجي رقم 
  الطيران؟معالجة انبعاثات في ةلية التنمية النظيفآ مثل ةتعويضيال تدابيرال

طـائرات   بال  االيجابية المتعلقة  الحوافز االقتصادية في  سينظر الفريق   هل    :٥-١١السؤال النموذجي رقم 
 ، وما الى ذلك؟ والهياكل األساسيةصحاب المصانعأوشركات الطيران و

 ةنشطتعزيز أعضاء لتيسير  الدول األهان تتخذأما هي التدابير التي يمكن     :٦-١١السؤال النموذجي رقم 
ـ   أالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الجديدة و        ةنواع الوقود البديل

 ؟ة األجل حلول طويلوإيجاد
 مواصـلة   إلى الحاجةيخص   فيما   المشاركين فيما بين    آراء توافق   وجودلى  ة إ  الرئيس تشارأ

 التقدم  أهمية ، وأشارت أيضا إلى   لوقود البديلة من ا   نواعاألالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الجديدة و      
 مـن أجـل   حد سواء،     مستوى منطقة التحركات المراقبة ومنطقة التحركات األرضية على        التكنولوجي على 

  . ونشر أفضل الممارسات إدارة الحركة الجويةتحديث
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ما تريد اختيار من الدول وضعها من أجل تمكين    ينبغي  ما هي اآللية التي       :٢-١٢ السؤال النموذجي رقم
 تقـويض عمليـة   لتدابير، مع تجنب اآلثار غير المرغوب فيها مثل         من ا 

  المنافسة؟
 التي يمكن جلاألة  والطويلة والمتوسط ةالقصير للتدابيرتصوراتكم  ي  ما ه   :١٣ السؤال النموذجي رقم

  لخفض االنبعاثات في منطقتكم؟ اعتمادها 
 تصوراتكماالنبعاثات وما هي  الحد منتحقيق  أمام  المحتملةالعقباتما هي   :١-١٤ السؤال النموذجي رقم

، ومن ثم تتذليل هذه العقبان تساعد الدول فى أ الممكنة التي يمكن لآلليات
 االنبعاثات؟في  تحقيق انخفاضات

ة ما طبيعاختالف  وةالخاصة للبلدان الناميباألوضاع كيف ينبغي االعتراف   :٢-١٤السؤال النموذجي رقم 
الطـائرات؟  ئة المنبعثة من    غازات الدفي من  لتخفيف  تتخذه من إجراءات ل   

ينبغي  هل؟ و  النمو ة، وكيف تختلف عن البلدان المتقدم     اما هي توقعاته  و
 ؟ة لمساعدة البلدان النامييةلفريق وصف آلية تمويلل

ما ، و هاونشر  لتشجيع ابتكار التكنولوجيا   تكممنطق/تكمما هي توصيات دول     :٣-١٤ السؤال النموذجي رقم
ـ ورالمع  هي أفضل طريقة للتعامل      دوار ومـسؤوليات  ة وأابط التكنولوجي

  ؟ة في القطاعصحاب المصلحأ
تمثـل  كيـف  و؟  االيكاو الحاليـة   أنشطةللفريق االستفادة من    كيف يمكن     :١٦ السؤال النموذجي رقم

ـ  و؟  مضافة قيمة االيكاو بشأن اآللية القائمة على السوق     أنشطة  يمـا ه
ما هي البيانـات    و؟  مع اآللية القائمة على السوق    لطيران  مشاكل قطاع ا  

  ؟وما مدى موثوقيتها؟ لدى االيكاوالمتاحة 
ضمان ل،  ةالطوعي التعويض    آليات لتوسيع نطاق خطط     الفريق حدديسهل    :١٨ السؤال النموذجي رقم

ما هو دور آليات    والركاب؟  استيعاب  زيادة مستويات    و خططهذه ال عالية  ف
  ؟ةالطوعيالتعويض 

ساس ثنائي  أللربط بين التدابير التي اعتمدت على        طارإ وضعكيف يمكن     :٢١ السؤال النموذجي رقم
  ج عالمي؟ نهإتباعجل أقليمي من إو أ

 و ١٦ و ٣-١٤ و ٢-١٤ و ١-١٤ و ١٣ و ٢-١٢ة النموذجية سئلمناقشة األ بعد االنتهاء من
  . للنظر فيهاالمختصةاألفرقة العاملة لنظر ا الفريق حالهأ، ٢١ و ١٨
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لفريق المعني اتمكين ونها ضرورية ل تعتبرالتيما هي المدخالت أو البيانات   :١ السؤال النموذجي رقم
هالك هدف يتعلق بالكفاءة في استلدولي وتغير المناخ من وضع بالطيران ا
  الوقود؟ 

 هالك ة في استكفاءا لهدف الكون أساسيينبغي أن   المقياس الذي   ما هو نوع      :٦ السؤال النموذجي رقم
علـى  أم  العـالمي   على الـصعيد    الخدمة  األسطول الموجود في     -: الوقود

  شغل؟ المأم حسبالوطني،  ، أماإلقليميالصعيد 
نبعاثات الحاليـة والمتوقعـة     اال تقديمها بشأن    كمنما هي البيانات التي يمك      :١٩ السؤال النموذجي رقم

هالك  فيما يتعلق بالكفاءة في اسـت      منطقتكمشركات النقل العاملة في     أداء  و
  ؟الوقود

 الفريق؟  ا منه ن يستفيد أيمكن  حماية البيئة التي    مجاالت عمل لجنة     هي   ما  :٢٢ السؤال النموذجي رقم
ومـن  من الدول ها الفريق لتمسأن ي ي ينبغ يخرى الت المعلومات األ وما هي   

 لمعلومـات ا مصادر   يما ه و؟   ذلك  وغير قطاع الطيران البيئة و ة  لجنة حماي 
الممكنـة أمـام    عملية  الو  ة أ قانونيالحواجز  الما هي   وخرى ذات الصلة؟    ألا

  توفير المعلومات؟
قدرا ن توفر   أدول  استطاعة ال على   المشاركينبين  فيما   ءآرا هناك توافق    أن ة الرئيس تالحظ

 لجمـع   األجلالقصير والطويل    النهجين    على وافق  الفريق أن إلى وأشارت.  حرق الوقود  بشأن البيانات   من
 األجـل في    بيئة المستخدم  لجنة حماية نموذج  و ، الموجودة  النموذجية  البيانات باالضافة الى  هاوتحليل البيانات
  .أطولفي أجل تستخدم ى خر مقاييس أ وربما، دقةكثراألبيانات ال  عن فضالالقصير

تصوراتكم ، ما هي     االجتماع األول للفريق   التي تلقاها المعلومات  مع مراعاة     :١٠ السؤال النموذجي رقم
 في االنبعاثات التي يمكن تحقيقها من خالل        ةالتخفيضات المحتمل مجموعة  ل

دخـال  إلر كبأ مجاال تيحتون أنها   تعتقدي  وما هي العناصر الت   هذه العناصر؟   
  تحسينات؟

ما هو دور تحسين ممارسات التشغيل والصيانة في الحـد مـن انبعاثـات               :١-١١السؤال النموذجي رقم 
 التوصيات في خطة العمل؟ إدراجينبغي هل الطيران؟ و

حـد مـن االنبعاثـات     التي يمكن اتخاذها في المطارات للاإلجراءاتما هي   :٢-١١السؤال النموذجي رقم 
كثر ة أ رضيأحركات  وت ،فضلأة، وتقسيم المناطق على نحو      ييلالعمليات الل (

 وقـوف ال  أمـاكن   ، و وقدرة البوابـة  ،  قتراب بالنزول المتواصل  ، واال ةكفاء
 ؟.)، الخةمركزي

ة  مصادر الطاقة المتجـدد    تطوير واستخدام ما الذي يمكن القيام به لتشجيع         :٧-١١السؤال النموذجي رقم
  ؟يمثل الوقود الحيو

 هناك توافـق  ن الرئيسة أ، الحظت٧-١١ و ٢-١١ و ١-١١ية  نموذجاألسئلة ال  إلى ةشارباإل
 مستوى منطقة التحركـات المراقبـة ومنطقـة         على دور التقدم التكنولوجي     بشأن المشاركين فيما بين    آراء

الحد مـن انبعاثـات   مجال في  الممارسات أفضل ونشر ،إدارة الحركة الجوية، وتحديث التحركات األرضية 
 .الطيران
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ما هو الشكل والتقارير بالنسبة للدول؟ فريق بشروط لتقديم وصي الين أينبغي هل   :٨السؤال النموذجي رقم 
 ؟ه هذه التقاريرن تتخذأالذي ينبغي 

ـ ة ل  المضاف ةمقابل القيم اليكاو   ل ة المضاف ةما هي القيم    :١٥ السؤال النموذجي رقم ـ  ةالتفاقي  ةاإلطاري
  تغير المناخ؟ب المتعلقة

دور هو  ماو؟ اإلبالغ عنهاووتوحيدها ما هي اآلليات الالزمة لجمع البيانات        :٢٠ السؤال النموذجي رقم
تغيـر المنـاخ   المتعلقة ب اإلطاريةعضاء واالتفاقية  والدول األااليكاو من   كل
   اآلخرين؟ةصحاب المصلحأوقطاع الطيران و

 بشكل كاف مع هيئات األمـم المتحـدة   ه تعاون يضمننأ يمكن للفريق    كيف  :٢٣ السؤال النموذجي رقم
 وماذا يلـزم لمواكبـة       المناخ؟   بشأن تغير  اإلطاريةاألخرى، مثل االتفاقية    

  التطورات المستجدة في االتفاقية؟
لاليكـاو  يمكن هل ؟ والتدقيق البيئي، مثل اليكاودور جديد لتحديد ينبغي هل    :٢٥ السؤال النموذجي رقم

  ؟ ونشرهافضل الممارساتأحديد ت
 بـشأن هـذه     آراء توافق   التوصل الى  إلىهدف  ي أن   لفريق ل  ال ينبغي  هنأ إلى ةئيسالر تشارأ

كبر أ قدرا التي ستوفر،  بشأن تغير المناخةاإلطاري االتفاقية إطارمزيد من المناقشات في  ال قبل اجراءالمسائل
  .الهأعمفي للمضي قدما  والتوجيه للفريقمن الوضوح 

مـسألة مهمـة     من السابق ألوانه النظر في       بروز توافق آراء مفاده أنه     إلى ة الرئيس تشارأو
 األساسيدور   ال هو تبادل وجهات النظر     المنبثق من ن الموضوع المشترك    أوالحظت  . التدقيق البيئي لاليكاو  

في للمضي قدما  لمنظمةا  عاتق  ووضع بعض المسؤوليات على    ،الدوليانبعاثات الطيران   معالجة  في  لاليكاو  
 .العملية انجاز هذه

 ـ انتهـى ـ


