
  

  
  

  لرئيس مجلس االفتتاحخطاب
 )يكاوالا(منظمة الطيران المدني الدولي 

 السيد روبرتو كوبيه غونزاليس
 الثانيفي االجتماع 

  للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
  )١٤/٧/٢٠٠٨مونتريال، (

االجتماع ه المرة بمناسبة حضوركم هذ إنه لمن دواعي السعادة أن أرحب بكم من جديد في مدينة مونتريال
   .الثاني لفريق االيكاو المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

 ، عددا من الوثائق ، بناء على اسهاماتكمأعدت االيكاومنذ وقت انعقاد اجتماعكم األول في شهر فبراير، 
  . مداوالتكم في األيام الثالثة القادمةفي سياقالستناد إليها ل

 يل مداوالتكم الهادفة إلى تحقيق توافق اآلراء بشأن عناصر برنامج العمل؛تسهل ية عملية نموذجتبقطُ •

• بشأن موضوعات محددة؛إحاطة  عدة جلسات ضعت ترتيبات لعقدو 

 ؛لكي تستعرضوهامعلومات  ورقات عمل وورقات عدتُأ •

ـ الخاص باالمؤمن على االنترنت  جميع هذه الوثائق على الموقع      شرت  نُ • دولي لفريق المعني بالطيران ال
  .عليها عندما ترغبونطالع الوتغير المناخ ل

بشأن تغير المناخ في جلسة االطارية وقد اتخذنا ترتيبات أيضا لحضور ممثل عن اتفاقية األمم المتحدة 
 تغير المناخ ي اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الجدول الزمني للفريق لمساعدة مجلس االيكاو فوضعوكما تعلمون .  اليوم
 الذي سينعقد في نهاية عام (COP15)ا يخص الطيران المدني الدولي، تحضيرا لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف فيم

سوف  و. على تنسيق خطط عملهماجاهدتين وااليكاو تفاقية األمم المتحدة االطارية  الالعامتانوتعمل األمانتان .  ٢٠٠٩
كون يمؤتمر األطراف الخامس عشر، وسلتحضير لالزمني للطريق وللجدول تفاقية الخطوط العريضة لخريطة االيقدم ممثل ا

  .  في العملبشأن سبل التقدم بالطيران الدولي وتغير المناخ المعنيتبادل اآلراء مع أعضاء الفريق ل مستعدا
 شهر فبرايروقد أوضحتم في .   الطموحةاألهدافومن أهم المواضيع التي سيتعين عليكم معالجتها مسألة 

من قرار الجمعية ) ك(يتمشى ذلك مع أحكام المرفق و.  كفاءة استخدام الوقودفي شكل هذه األهداف تكون أنه ينبغي أن 
االتفاق إلى ويتطلع المجتمع الدولي .  وأود أن أشدد على أن التوقعات في هذا الصدد مرتفعة للغاية.  ٢٢-٣٦العمومية 

  .على هذه األهداف في القريب العاجل
واثق من ادراكنا جميعا في هذه القاعة للحاجة إلى اتخاذ اجراءات حاسمة إن أردنا أن نعالج وأنني 

  .التحديات البيئية الحقيقية والعاجلة على نحو فعال
ولهذا السبب، أعتقد أنه ينبغي للفريق، باإلضافة إلى معالجة األهداف التطلعية، أن يعد توصيات ملموسة 

وكلنا يعلم أن هناك دعما قويا لتجارة االنبعاثات بوصفها .   شهر أكتوبر في١٨٥ دورته رقم يمكن تقديمها إلى المجلس في
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ولعله من المفيد أن ينظر الفريق في اعداد توصية للمجلس بشأن هذا الموضوع، .  أحد الخيارات المطروحة لقطاع الطيران

   لقطاع الطيران؟مثال، هل ينبغي لاليكاو أن تعد برنامجا عالميا لتجارة االنبعاثات
ارشادات بشأن استخدام تجارة االنبعاثات في مجال  وثيقة معنونة الفائتوقد أصدرت االيكاو في الشهر 

الخاصة ، وهي تتضمن بعض االقتراحات المقدمة إلى الدول المتعاقدة لدمج انبعاثات الطيران الدولي في خططها الطيران
ديد عليه هو أن الطيران بوصفه نشاطا من األنشطة الدولية سيحقق فائدة جمة من وما يتعين فهمه والتش.  تجارة االنبعاثاتب

اليكاو تقوم به اوجود آلية عالمية لتجارة االنبعاثات، آلية مبنية على الرضا المتبادل وتنطوي على دور واضح المعالم 
راءات التي يتخذها قطاع الطيران للتصدي لية االجاعومن شأن ذلك أن يعزز ف.  ركة فيهلتشجيع الدول المتعاقدة على المشا

  .لتغير المناخ، وليس هذا فحسب بل سيعزز أيضا دور االيكاو القيادي في هذا المجال
، وهي مسؤوليتنا جميعا أن  للطيران الهيئة التنظيمية العالميةاوهذا هو ما يتوقعه الجميع من االيكاو بوصفه

  .ة على المدى المتوسط والطويلريكبنطرح خطوات ملموسة من شأنها تحقيق نتائج 
وعلى .  ومن المزايا األخرى العتماد نهج ديناميكي وتطلعي أنه يساعد في تحسين صورة قطاع الطيران

 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية التي يتسبب فيها ٢الرغم من أن الطيران المدني الدولي يمثل أقل من 
وواقع األمر هو أننا أحرزنا تقدما رائعا خالل .  يحظى بتغطية سلبية تتجاوز ذلك في وسائل اإلعالماالنسان، إال أنه 

نظر إلينا على أننا نعمل بنشاط ولكن لألسف ال ي.  السنوات األربعين الماضية في التخفيف من تأثير الطيران على البيئة
وقد توفر التوصيات التي تقدمونها خالل األيام القليلة القادمة إلى .  ئل التي يتخوف منها العالم اليومكاف لمعالجة هذه المسا

  .المجلس مادة يستطيع بفضلها أن يحظى قطاع الطيران بتغطية ايجابية في سعيه لتحقيق التنمية المستدامة
ر وإذ تشرعون في مناقشات تتعلق بهذه المسائل ومسائل أخرى، أشعر بأنه من المهم بالنسبة لي أن أذكّ

بكفاءة وفعالية الجميع بأن الموارد المخصصة ألنشطة الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ محدودة وأن المشاركة 
 وافق هو أن الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ قد المالحظة  هذهوالسبب في.   كل عضو أمر أساسيمن جانب

د، إال أننا لم نحظ بمشاركة كاملة في هذه العملية، كما أن العديد من الردود موحالنموذج ال لوضع زمني دقيقعلى جدول 
  ذلك يعرقلويحدوني األمل أال.   ثمانية مشاركيناال عن آراء النموذج الموحد يعبرونتيجة لذلك، ال .  وصلت متأخرة

يستطيع أن يحدد  الدولي وتغير المناخ إال أن الفريق المعني بالطيران.   يقف في طريق تحقيق توافق اآلراءوالالمناقشات 
 إلى االجتماع رفيع المستوى التقرير الذي يقدمه أن يفي بحيث يضمن نتائج محددة في أوقات محددة لنفسه أهدافا لبلوغ

  .٣٦بالمهمة التي أسندتها إليه الجمعية العمومية لاليكاو في دورتها 
ان الدولي وتغير المناخ يشكل أولوية بالنسبة لمنظمة وأستطيع أن أؤكد لكم أن عمل الفريق المعني بالطير

 على ذلك يبرهنويتابع ممثلو الدول األعضاء في المجلس عن كثب التطورات المستجدة على مستوى الفريق كما .  االيكاو
إلطار الزمني ويعرب الجميع عن الثقة الكبيرة في إتمام الفريق لبرنامج عمله في نطاق ا.   معنا اليومالعديد منهمتواجد 

 من اآلراء المعرب والمجموعة الكبيرةالمتفق عليه، وفي نفس الوقت يدرك الجميع حجم العمل الهائل الواجب االضطالع به 
 على المشاركة في هذا االجتماع الهام مشاركة كاملة جميعا كمولهذا السبب، أود أن أحث.   النموذج الموحد اطارعنها في

  .الجراءات الملموسةلتركيز على ا ا الى جانببروح التعاون
م كلمتي، أود أن أشيد بالسيد ريمون كرون على قيادته النشطة ومساهماته القيمة على مر توقبل أن أخت

فلوال توجيهاته ومالحظاته .  األشهر األربعة الماضية بصفته الرئيس الحالي للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
.   الجتماعكم الثانيالرئيسوبعد قليل، ستنتخبون .   االجتماع هذا مستعدين بهذا الشكل الجيد للمشاركة فيأصبحناالسديدة لما 

 األعمالبرئاسة االجتماع فحسب، بل كذلك بتخصيص ما يلزم من وقت وموارد النجاز مطالبا  هذا الشخص يكونولن 
من اآلن وحتى االجتماع الثالث المزمع عقده في شهر فبراير من  للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ ابتداء ةالهام
  .٢٠٠٩عام 

  .أشكركم جميعا على المساهمة التي قدمتموها حتى اآلن وأتمنى لكم اجتماعا مثمرا


