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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
  الثانياالجتماع 

  )١٦/٧/٢٠٠٨ إلى ١٤مونتريال، من (

  الثاني اليوم – المناقشات ملخص
  تخطيط عناصر االجراءات وعناصر السياسات العامة التي ينبغي أن يعدها الفريق : جدول األعمال من٣البند 

 والمواضيع التي المتفق عليها تحديد المواضيع — النموذج الموحدب يما يتعلقفنتائج الردود التي قدمها أعضاء الفريق 
  المناقشةلمزيد من الى اتحتاج 

  )١-١٢ و٧ و٤ و٣ و٢أسئلة النموذج رقم (األهداف والغايات ): ب(مناقشة الفئة 
رحها الفريق، مع مراعاة ما هي األهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل التي ينبغي أن يقت: ٢سؤال النموذج رقم 

أنه ينبغي ألي مقترحات لاليكاو أن تحترم مختلف الظروف في أسواق الطيران لمختلف البلدان، وأن تعتبرها األطراف 
الثالثة مقبولة وموثوقا بها وأن تحسن الرأي العام؟ وهل ينبغي أن تركز على الطيران الدولي على النطاق العالمي؟ وما 

   هي الخيارات؟
)  أ٢وأكدت الرئيسة أن الفريق ينبغي أن يستند في مناقشته الى الفقـرة  . أنف الفريق نظره في هذه المسألة   است - ١
تحديد أهداف عالمية وطموحة ممكنة تتمثـل  " الذي يدعو الى ٢٢-٣٦بقرار الجمعية العمومية ) ك(من منطوق المرفق    ) ٣

، وكذلك الى المواضيع المشتركة التي      "خيارات ممكنة لتنفيذها  في تحقيق كفاءة استهالك الوقود في الطيران الدولي ووضع          
  .IP/1تمت الموافقة عليها في اجتماعه األول والتي وردت في الورقة 

بعض المكونات األساسية الخاصة بآلية الحـد مـن          (WP/4ورقة العمل   ) اليابان(وشي  تاكيج. ثم قدم السيد ك    - ٢
، التي تضمنت ثالثة اقتراحات، يتعلق اثنان منهـا باألهـداف           )لطيران الدولي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن ا      

وكان االقتراح األول هو أن كل دولة عضو في االيكاو ينبغي أن تضطلع بمـسؤولية اتخـاذ تـدابير لمكافحـة          . الطموحة
ي التابعـة للـدول األعـضاء    انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن خدمات الطيران الدولية التي تقدمها شركات النقل الجو       

وينبغي لكل دولة عضو أن تطبق بقدر االمكان التدابير الشاملة المنصوص عليها في             ). على أساس جنسية الشركة   (المعنية  
 .برنامج عمل االيكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ وأن تعد برامج عمل فردية إلنجاز الهدف العالمي الطموح

 ١٨ و ١٧ تدرك أن مسألة رصد التقدم سيناقشها الفريق في اطار أسئلة النمـوذج رقـم                في حين كانت اليابان    - ٣
، اقترحت كذلك أن تضع المنظمة احصاءاتها بشأن استهالك الوقود وأن تدعو كل دولة عضو الى رفع تقرير سـنوي         ٢٠و

لة عضو فيما يتعلـق بتـدابيرها       بشأن برامج العمل الفردية وبيانات عن استهالك الوقود ورصد التقدم الذي تحرزه كل دو             
 .وبكفاءة استخدامها للوقود والكشف عن هذا التقدم

، فالحظ أنـه علـى الـرغم مـن أن        WP/4 بورقة العمل    ٤ النظر الى الشكل رقم      تاكيجوشياسترعى السيد    - ٤
لتشابه بينهـا وبـين   تقديرات استهالك الوقود والكفاءة التي أعدتها اليابان تستند الى شركات طيران كل دولة، يوجد بعض ا 

 بشأن استهالك الوقود للبلدان العشرة األولى بحسب فئة الخدمة،  IP/2 من الورقة    A-3التقديرات الواردة في الجدول بصفحة      
الطن الكيلـومتري   / ترات   مقياس الل  وأكد أنه ينبغي تحديد استهالك الوقود باستخدام      . والتي كانت تستند الى دولة المغادرة     
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 على أنه ال يوجـد      تاكيجوشي، شدد السيد    WP/4 بورقة العمل    ٥وفي معرض االشارة الى الشكل رقم       . (l/RTK)االيرادي  
الطن الكيلومتري االيرادي للبلدان الثالثـين األولـى   / ترات ك الوقود التقديرية المقيسة بالل اختالف كبير في كفاءات استهال    

غير أنه الحظ أن البيانات غير محدثة، وأوضح أنـه  . ل المتقدمة من حيث استهالك الوقود، سواء كانت أو لم تكن من الدو          
 أن اقتـراح دولتـه الثـاني المتعلـق          تاكيجوشيوالحظ السيد   . ينبغي أن تستعرضها لجنة حماية البيئة في مجال الطيران        

فإن القيمة الرقميـة  باألهداف الطموحة هو أنه، عقب التداول الفني الممكن من جانب لجنة حماية البيئة في مجال الطيران،              
يمكـن صـياغتها    )" البضائع/الركاب(كمية الوقود المستهلك للطن الكيلومتري االيرادي       "وح من حيث    للهدف العالمي الطم  

وأوضح أنه عند بحـث الهـدف العـالمي         ". ٢٠×× في المئة بحلول عام      xxتحسين كفاءة استهالك الوقود بنسبة      "بوصفها  
قود ينبغي أن ينظر الفريق في ما اذا كان من الضروري أو غير الضروري تطبيق مبـدأ                 الطموح بشأن كفاءة استخدام الو    

 .المسؤوليات المشتركة ولكنها متفاوتة، بالنظر الى التشابه المذكور بين تقديرات الكفاءة في استخدام الوقود

ـ       ل أمينة    رئيسة وحدة البيئة، وهي تعمل أيضا      ثم قدمت  - ٥  الـى الفريـق    ،رانلجنة حماية البيئة في مجـال الطي
واذ الحظـت أن وضـع األهـداف التكنولوجيـة          . معلومات عن بعض المسائل قيد النظر في اللجنة فيما يتعلق باألهداف          

والتشغيلية لحرق الوقود تم ادراجه في برنامج عمل اللجنة للدورة المقبلة للجنة حماية البيئة في مجال الطيران، أوضـحت                   
. لثاني أكـسيد الكربـون    ) عشرون سنة (وطويل األجل   ) عشر سنوات ( متوسط األجل     الهدفان ٢٠٠٩أنه سيوضع بحلول    

وسيناقش الفريق التوجيهي للجنة حماية البيئة في مجال الطيران كيفية ادماج هذين الهدفين في اعداده لنمـاذج االتجاهـات                  
من الخبراء المستقلين سيضطلع    وفي معرض مالحظة أن فريقا      . ٢٦/٩/٢٠٠٨ الى   ٢٢خالل اجتماعه القادم في سياتل من       

عطي الفريـق المعنـي     رئيسة وحدة البيئة أن نتائج تقييمه األولـي سـت         بتقييم تلك األهداف التكنولوجية والتشغيلية، أكدت       
. بالطيران الدولي وتغير المناخ فكرة عن األهداف التي كانت تعتبر معقولة لثاني أكسيد الكربون لعـشر وعـشرين سـنة                   

وبينت أنـه اذا احتـاج      . دوره، الفريق في نظر األهداف العالمية الطموحة في شكل كفاءة استخدام الوقود           وسيساعد ذلك، ب  
 من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران، فينبغي حينئذ أن يطلبها خالل االجتماع المذكور               أكثر تحديدا الفريق الى معلومات    

 .للفريق التوجيهي

 المذكور مساهمات فـي أعمـال       ين تشكل أعمال فريق الخبراء المستقل     الحظت الرئيسة أن هناك فرصة ألن      - ٦
التابع للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ لكي يتم تحديد هـدف تطلعـي معـين لكفـاءة                 لالعالن  الفريق العامل   

 . لثاني أكسيد الكربوناستخدام الوقود في اطار األهداف التكنولوجية والتشغيلية للجنة حماية البيئة في مجال الطيران

جزء من استراتيجيتها ذات الدعائم األربع، قـد التزمـت بهـدفها            كالفريق الى األذهان أن األياتا،      أعاد أمين    - ٧
، سـيكون متوسـط كفـاءة    ٢٠٢٠فـي  : ٢٠٢٠ – ٢٠٠٥ في المئة للفترة الزمنية      ٢٥الخاص وهو تحسين الكفاءة بنسبة      

 في المئة بالنظر    ٢٥ قد تحسن بنسبة     اللترات / األطنان الكيلومترية االيرادية  باس  استهالك أسطولها العامل للوقود حسبما يق     
 الـى  ١٤والحظ أن أعضاء فريق العمل المعني بالنقل الجـوي سـيجتمعون خـالل األسـبوع مـن                  . ٢٠٠٥الى أساس   

ي قمة الطيـران والبيئـة       بشأن تغير المناخ الذي تم اعتماده ف       لالعالن لمناقشة هدف لتعادل الكربون متابعة       ١٨/٧/٢٠٠٨
 تحديد هدف لتعادل الكربـون      ٢٠٠٨وهو ينطوي على أمل أن يتم بحلول نهاية         ). ٢٣/٤/٢٠٠٨-٢٢جنيف،   (٢٠٠٨لعام  

والحظ أمين الفريق أيضا أن األياتا      . وسيحاط الفريق علما بذلك الهدف بمجرد الموافقة عليه       . سيكون التزاما عاما للصناعة   
 .أنه في غضون خمسين سنة، ستنتج صناعة الطيران طائرات دون انبعاثات: لخاص، أيقد وضعت هدفها الطموح ا

 ومن المعلومات بشأن أهداف األياتا،      ٢الحظت الرئيسة، من نظر الفريق بصفة أولية في سؤال النموذج رقم             - ٨
 وإما، بالنظر   ٢٠١٢-٢٠٠٨أن هناك اطارا ناشئا لهدف عالمي طموح قصير األجل بشأن كفاءة استهالك الوقود إما للفترة                

، ٢٠٢٠-٢٠٠٨، وهدف طموح متوسط األجل بشأن النمو المتعادل للكربون للفتـرة            ٢٠٢٠-٢٠٠٨ألهداف األياتا، للفترة    
 سيتضمن االقرار بآلية االتفاقية االطارية لمـا        ٢٠٥٠-٢٠٠٨وهدف طموح طويل األجل بشأن خفض أثر الكربون للفترة          

طابق كبير بين أهداف لجنة حماية البيئة في مجال الطيران وبـين أهـداف األياتـا،                واذ الحظت وجود ت   . ٢٠١٢بعد عام   
وشددت الرئيـسة علـى أن أهـداف األياتـا ال ينبغـي             . أوضحت أن على الفريق تقديم ارشادات بشأن أكثر اطار مالئم         

وشددت، في هذا   . لفريق الدول  هي أهداف الفريق نظرا ألن األياتا تمثل شركات الطيران، بينما يمثل ا             أن تكون  بالضرورة
 .الصدد، على أن الفريق يمكن أن يحدد أهدافا أكثر طموحا مما حددته األياتا لنفسها
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وجرى تكرار  .  الذي اقترحته الرئيسة   خالل المناقشة، أعرب األعضاء عن تأييدهم لالطار ذي الثالث مراحل          - ٩
) ك( يكون األولوية األولى للفريق في ضـوء المرفـق   أن وضع هدف عالمي طموح بشأن كفاءة استخدام الوقود ينبغي أن    

وتـم تأكيـد   . غير أنه ينبغي ايالء االعتبار ألهداف أخرى، مثل النمو المتعادل للكربون       . ٢٢-٣٦بقرار الجمعية العمومية    
ناعة الطيران،  أنه، بينما أن من المفيد لاليكاو، بوصفها المنظمة وراسمة السياسة للطيران المدني الدولي، ادراك أهداف ص               

وجرى االعراب عن أن من األمور الفائقة األهمية لاليكاو تحديد أهداف أكثر طموحـا              . ال تكون المنظمة ملزمة باعتمادها    
وفيما يتعلق بالنهج قصير األجل لكفاءة استخدام الوقود، جرى التشديد        . من صناعة الطيران، مع مراعاة أنها ممكنة التحقيق       

االعتبار ليس للتدابير الفنية والتشغيلية المتوافرة وتحديث ادارة الحركة الجوية فحـسب، بـل أيـضا                على أنه ينبغي ايالء     
للمسائل المتعلقة بتصميم المطارات والمراقبة التشغيلية في المطارات، مثل الممرات الطويلة وقواعد مراقبة وحدات القدرة               

تم التعبير عن الرأي الذي مفاده أن مقياس كفاءة استهالك الوقود           و. الثانوية على األرض وأساليب تزويد الطائرات بالقدرة      
 بقدر كاف عامل التحسينات في خدمات المالحة الجوية، مثـل تحـديث ادارة              WP/4الذي اقترحته اليابان في ورقة العمل       

 العامـل فريـق  وأوضحت الرئيسة أنه سيكون علـى ال . الحركة الجوية، وأنه من الضروري لذلك اعتماد نهج عالمي أكثر        
 . تحديد التدابير المعينة التي يمكن تنفيذها لتحقيق الهدف العالمي الطموح المتمثل في كفاءة استهالك الوقودالمختص

 بوصفه اطارا قصير األجل اذا لم يضع الفريق ذلك االطار فحـسب  ٢٠٢٠أشير الى أنه يمكن النظر الى عام    -١٠
وكما كان الحال في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران، سيكون التحـدي             . بل وضع أيضا آلية لرصد األداء بالمقارنة به       

هو الحصول على بيانات كافية لتحديد حيث يتاح مجال للتحسين والدارة تحقيق الهدف العالمي الطموح المتمثل في كفـاءة                   
 .استهالك الوقود

غيـر أنـه   . لفعل قدرا من االلتزام بهفيما يتعلق بهدف تعادل الكربون، لوحظ أن صناعة الطيران قد أثبتت با           -١١
كل شيء علـى مـا   "بالنظر الى الحافز التجاري لكي تحسن شركات الطيران كفاءة استهالك الوقود، يمكن اعتبار ذلك أن                

وهناك عمـل   . واعتماد االيكاو لمثل هذا الهدف سيثبت قدرا من االلتزام فيما يتعلق بالنتائج           .  بالنسبة لصناعة الطيران   "يرام
وسيتعين إيالء االعتبار لما اذا كان، باالضافة الى التدابير التشغيلية، يوجد مجـال             . ثير يتعين انجازه لتحديد آليات تحقيقه     ك

وفيما يتعلق بهدف أطول أجال، جرى التشديد على أن أي آليات يتم وضعها لتحقيق هدف تعادل الكربون                 . لتدابير اقتصادية 
وأشير الى أنه عند النظر في مثل هذا الهدف طويـل           . فاض في األثر الكربوني الصافي    يمكن أيضا استخدامها إلحداث انخ    

وإحداث تخفيض في األثـر الكربـوني       .  على ما هو ممكن التنفيذ فنيا      المختصاألجل، ال ينبغي أن يقتصر الفريق العامل        
تحقيقه عن طريق تدابير تكنولوجية أو      للطيران المدني الدولي هو هدف منشود سياسيا، وإذا لم تتمكن صناعة الطيران من              

 .تشغيلية، فيمكنها القيام بذلك عن طريق أساليب تعويضية

طُرح سؤال عما اذا كان ينبغي أن يكون الهدفان العالميان الطموحان متوسط األجل وطويل األجل المذكوران                 -١٢
ختلفة عن الهدف قصير األجل عندما يحـين أوان         الزاميين، مع بيان أنهما إذا لم يكونا إلزاميين فينبغي معاملتهما بطريقة م           

  متوسط األجل وطويل األجل لتخفيضات االنبعاثات ال ينبغي أن ينطبقـا           الهدفينوجرى االعراب عن رأي آخر أن       . التنفيذ
قة بتغيـر   على أطراف المرفق األول توخيا لالتساق مع االلتزامات الدولية بمقتضى اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعل           إال

وشددت الرئيسة، في هذا الصدد، أن المواضيع المشتركة التي وافـق عليهـا االجتمـاع األول              . المناخ وبروتوكول كيوتو  
وتمـت  .  تحكم مسألة القابلية للتطبيق، وخاصة، مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها متفاوتة      IP/1للفريق والواردة في الورقة     

ة القابلية للتطبيق في مرحلة الحقة، عندما يكون قد تم تحديد األهداف العالميـة الطموحـة                الموافقة على العودة لبحث مسأل    
 .وتدابير تنفيذها

 يمكن احالتهـا   WP/4لخصت الرئيسة المناقشة، فأوضحت أن بيانات استهالك الوقود المقدمة في ورقة العمل              -١٣
ك البيانات الى مـستوى اسـتراتيجي أكثـر ويمكـن     وسيرفع ذل. ، حسبما طلبته اليابان من صحتهاالى فريق عامل للتحقق 

وسيتوافق ذلك مع القرار الذي تم التوصـل  . معالجة الهدف العالمي الطموح بشأن كفاءة استهالك الوقود ضمن ذلك االطار   
 .من صحتهااليه في وقت سابق بصدد تحسين البيانات والتحقق 
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لمية الطموحة ينبغي تركيزها على كفـاءة اسـتهالك   الحظت الرئيسة أن الفريق قد اتفق على أن األهداف العا   -١٤
 وينبغـي أن تبـين المـدد    ٢٠١٢ األجل القصير، وينبغي أن تقر بالتطورات في آلية االتفاقية االطارية بعد عام            الوقود في 

عيد الـدولي  تحسين كفاءة استهالك األساطيل في الخدمة للوقود على الص) أ: الزمنية والقدرات المختلفة، بغية تحقيق ما يلي   
تخفيض في أثر الكربون للطيـران    ) تعادل الكربون للطيران المدني الدولي في األجل المتوسط وج        ) في األجل القصير وب   

وسيقدم تحديد تلك األهداف فريق عامل وسيكون مستندا الى تقييم فنـي ألعمـال لجنـة               . المدني الدولي في األجل الطويل    
وسيضع الفريق العامل اقتراحات السياسة لمواعيد      . عراض لألهداف التي حددتها األياتا    حماية البيئة في مجال الطيران واست     

ووافق الفريق على أن تنفيذ االطـار ذي  . ونسب مئوية محددة على أساس فهم لما هو ممكن التنفيذ وعملي وممكن التحقيق       
وسـيكون الفـرق    . ف عالمي طموح فورا   المراحل الثالث ليس عملية تالية وعلى أنه يمكن بدء العمل على تحقيق كل هد             
 .الوحيد هو المواعيد التي يتم تحقيقها بحلولها والتدابير المحددة التي تنفذ لتحقيقها

فيما يتعلق بالهدف العالمي الطموح بشأن كفاءة استخدام الوقود، أكدت الرئيسة على أنه بينما أحـاط الفريـق                   -١٥
ران، وافق على أنه ال يجب أن يعتمد على ذلك بوصفه اآللية التـي تـساعد    علما بأهمية تأثير أسعار النفط على قطاع الطي       

ويجب أن يضع الفريق تدابيره الخاصة لتحقيق كفاءة استخدام الوقود التي تتجاهل أسعار             .  كفاءة استخدام الوقود    تحقيق على
زيادة تعزيز القدرة على تحقيق الهـدف  غير أنه أقر بأن أي تدابير اضافية تؤدي اليها أسعار النفط من شأنها            . النفط كعامل 

 .المذكور

 استعراض مشاريع االستنتاجات المنبثقة عن مناقشات اليوم األول

 توزيعهـا ثم استعرض الفريق ووافق على مشاريع االستنتاجات المنبثقة عن مناقشات اليوم األول والتي تـم                 -١٦
بقـرار  ) ك(، أن تتم االشارة الى المرفـق        ٣ال النموذج رقم    فيما يتعلق بسؤ  :  مع مراعاة التعديالت التالية    ،خالل االجتماع 

 واألهداف الطموحة في شكل كفاءة استخدام الوقود، وأن تعاد صياغة الجملة الثانية للتعبير عن               ٢٢-٣٦الجمعية العمومية   
 على امكانية تحقيق األهداف  أنه تمت الموافقة على األطر الزمنية رهنا بتوافر البيانات، وأنه سيتم التركيز في الجملة الثالثة              

العالمية الطموحة، وأن االجراء سيعدل لالشارة الى تحديد األهداف وليس تحديدها كميا، وفيما يتعلق بسؤال النموذج رقـم                  
، أنه ستتم االشارة الى كون األهداف الطموحة في شكل كفاءة استخدام الوقود وأن الرصد سـيكون وفقـا لاللتزامـات                     ٥

) األهداف والتدابير والرصـد   (ستتم االشارة الى انشاء ثالثة فرق عاملة        أنه  ،  ٢٤ما يتعلق بسؤال النموذج رقم      الدولية، وفي 
وكان من المفهوم أن وثيقة منفصلة ستعد بشأن المهام التي ستحال الى لجنـة              . ستقدم تقاريرها الى االجتماع الثالث للفريق     

 .زيادات سعر النفط على أعمالها إلعداد النماذجحماية البيئة في مجال الطيران، مثل بحث آثار 

كيف ينبغي للفريق التعامل مع انبعاثات الطيران األخرى التي تتسم بخصائص اسـتعجال تغيـر               : ٤سؤال النموذج رقم    
 المناخ؟ وهل ينبغي أن يقدم الفريق توصيات محددة لتناول الغموض الكبير في الدوائر العلمية؟

يوجد توافق في اآلراء بين مقدمي الردود، فأوضحت أن األغلبيـة بينـت أن الفريـق    الحظت الرئيسة أنه ال     -١٧
ورأى بعضهم أنه ينبغي معالجة جميع غازات الدفيئة الستة المشار اليها      . ينبغي أن يركز على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون       

ير ثاني أكسيد الكربون، إما من جانـب        وأوضح آخرون أنه ينبغي مواصلة دراسة غازات الدفيئة غ        . في بروتوكول كيوتو  
لجنة حماية البيئة في مجال الطيران وإما من جانب الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وأنه ينبغي أن تؤخذ فـي        

 .الحسبان إمكانية االحترار العالمي التي اعتمدتها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ

ينة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران أن حاسب االيكاو للكربون ال يأخذ في الحسبان االنبعاثـات  الحظت أم  -١٨
تفـاوت مـن برنـامج    ي وهو غير ثاني أكسيد الكربون      االنبعاثات غير أنه يوجد مضاعف آلثار    . غير ثاني أكسيد الكربون   

شأن االتجار باالنبعاثات ال تأخذ في االعتبار سوى آثار         والحظت أن المواد االرشادية لاليكاو ب     . لتعويض الكربون الى آخر   
وقـد طلبـت   . ثاني أكسيد الكربون، فأكدت أن العلم المتعلق بآثار غير ثاني أكسيد الكربون لم يصبح بعد دقيقا بقدر كـاف    

 غيـر ثـاني أكـسيد     من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن كيفية العمل فيما يتعلق بآثـار        االرشادااليكاو  
 .الكربون
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خالل المناقشة، تم ايضاح أنه ينبغي أن يواصل الفريق التركيز على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذ أن عليه                   -١٩
. وضع هدف عالمي طموح بشأن كفاءة استخدام الوقود وهناك ارتباط مباشر بين الوقود وانبعاثات ثاني أكـسيد الكربـون                  

ث المستمرة في مجال وضع مقياس النبعاثات غازات الدفيئة األخـرى وينبغـي أن ترصـد                ومع ذلك ينبغي تشجيع البحو    
 أنه في اطار مبـادرة الواليـات المتحـدة          ، في هذا الصدد   ،ولوحظ. االيكاو مثل هذه االنبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون       

عضو اقترح في بادئ األمر أن ينظـر  وكان . لبحوث تغير المناخ يجري وضع مقياس لالنبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون  
غير أنه  . الفريق في جميع انبعاثات غازات الدفيئة، فوافق اآلن على أنه ينبغي أن يركز على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون                 

 من الفريق الحكومي الـدولي المعنـي         توسيع نطاقه والحصول على االرشاد     بل ينبغي : ال ينبغي أن يتوقف عند ذلك الحد      
وبعض مضاعفات آثار غير ثاني أكسيد الكربون كبيرة وهـي اعتبـار           . المناخ بصدد آثار غير ثاني أكسيد الكربون      بتغير  

 .سياسي مهم

الحظت الرئيسة أن رأي أمينة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران يعبر عن رأي أغلبيـة مقـدمي الـردود،      -٢٠
 االنبعاثات األخرى قد     أن عاثات ثاني أكسيد الكربون مع مراعاة     فأوضحت أن الفريق وافق على أنه ينبغي أن يركز على انب          

وفي حين طلبت من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران تزويـد الفريـق بالمعلومـات        .  المناخ  على ثاراآلتسهم أيضا في    
مسألة من جديد خالل    بانتظام عن التطورات المتعلقة بانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون، الحظت أن الفريق سيدرس هذه ال              

اجتماعه المقبل، بعد اجراء مشاورات مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بصدد آثار غير ثاني أكسيد الكربون             
 .والمزيد من العمل بشأنها في االيكاو

ين الكفاءة  بالنسبة لعناصر أعمال الفريق التي ال تسهم في تحس         (٧وافق الفريق على إحالة سؤال النموذج رقم         -٢١
في استخدام الوقود مثل التدابير القائمة على السوق وتعويض الكربون والوقود الحيوي، كيف ينبغي للفريـق تناولهـا فـي     

هل ينبغي أن يتطلب إطار عمل الفريق اعتماد جميع التـدابير أو أن              (١-١٢وسؤال النموذج رقم    ) عملية تحديد األهداف؟  
 . المختص للنظر فيهماالعاملالى الفريق ) قيق أهداف قطاع الطيران لديها؟يتيح لكل دولة أن تقرر كيفية تح

 ٢-١٤ و١-١٤ و١٣ و٢-١٢ و٦-١١ و٥-١١ و٤-١١ و٣-١١ و٩أسئلة النموذج رقم   (التدابير  ): ج(فئة النقاش   
  )٧-١١ و٢-١١ و١-١١ و١٠ و٢١ و١٨ و١٦ و٣-١٤و

ضرورية للدعوة الى برنامج عمل عاجـل بـشأن تغيـر    ما هي العناصر الرئيسية التي ستكون     : ٩سؤال النموذج رقم    
 المناخ؟

في حين الحظت الرئيسة أنه ال يوجد توافق في اآلراء بين من ردوا على هذا السؤال، أوضحت أن الفريـق                     -٢٢
وأعـادت الـى    .  بالنسبة لمختلف عناصر برنامج عملـه      ٢٢-٣٦لقرار الجمعية العمومية    ) ك(ينبغي أن يسترشد بالمرفق     

التعليقات المدلى بها في وقت سابق بصدد تحديث ادارة الحركة الجوية ودور الدول فـي ذلـك، باإلضـافة الـى                  األذهان  
أن تحديث ادارة الحركـة الجويـة جـزء         بقدر كاف   المداخلة األولية لشركات الطيران، فبينت أنه يوجد توافق في اآلراء           

 .ضروري من برنامج العمل

ووفقـا لالسـتنتاج    .  أن برنامج العمل ينبغي أن يكون شامال بقدر االمكان         خالل المناقشة، جرى التشديد على     -٢٣
 فإن التدابير التي تشكل عناصر برنامج العمل ينبغي أن تكون مستندة الـى نهـج                ،الذي خلص اليه االجتماع األول للفريق     

ابير التشغيلية وتـدابير الهيكـل      متعدد المسارات وشامل يتضمن أوجه التقدم التكنولوجي ووضع المعايير التكنولوجية والتد          
وسـوف  . األساسي، بما في ذلك التحسينات في ادارة الحركة الجوية والتدابير القائمة على آليات السوق والتدابير الطوعية               

 .تختار الدول من بين قائمة محددة بالتدابير تلك التدابير التي تعتبرها األكثر مالءمة لتحقيق األهداف العالمية الطموحة

سياسية لالجـراءات التـي يتعـين       الرادة  االيما يتعلق بإدارة الحركة الجوية، جرى تأكيد أنه يجب أن توجد            ف -٢٤
: ولوحظ أن تحسينات ادارة الحركة الجوية لم يكن من السهل تحقيقها فـي أوروبـا              . اتخاذها لتحديث ادارة الحركة الجوية    

وكانـت هنـاك    .  أي اقليم آخر، تطلب ذلك جهدا كبيرا       مثلالجوية  فبينما االقليم قريب لنظام معزز جوهريا الدارة الحركة         
مشاكل مؤسسية ودستورية وفنية لمعالجتها، وكان يتعين أن يكون نظام ادارة الحركة الجوية مصحوبا ببرنـامج البحـوث                  

ث الدارة غير أن وضـع نظـام محـد   . الدارة الحركة الجوية في اطار المجال الجوي األوروبي الواحد، وهو برنامج فني     
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والحظـت الرئيـسة أن تحـديث    . الحركة الجوية هو جزء ال يتجزأ من أي برنامج لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون    
 .ادارة الحركة الجوية يطرح تحديات مختلفة بالنسبة لكل دولة واقليم

إن قائمة الخيارات الناجمة    جرى التشديد على أنه، بينما ينبغي اتباع نهج واسع بقدر االمكان لتحديد التدابير، ف              -٢٥
واقتُرح أن يتبع الفريق نفـس      .  لكي تقدم مساهمة كبيرة في تخفيض انبعاثات الطيران        سهلة االستخدام عنه ينبغي أن تكون     

النهج الذي اتبعه لوضع األهداف العالمية الطموحة وتحديد تدابير لتنفيذها في األجل القصير والمتوسـط والطويـل، مـع                   
وينبغي أن يقر الفريق بالتنوع فيما بين الدول وبأنه لـن  .  في األجل القصيركبيرةك التي تنجم عنها مكاسب     التركيز على تل  

وفي مجاالت عديدة، سيتعلق األمر بتبادل معرفة أفضل الممارسـات وتـشجيع           . يوجد حل بسيط لمشكلة انبعاثات الطيران     
يركز الفريق على آليات لتعزيز مثل هذا التعاون بين مقدمي خدمات           وقُدم اقتراح أن    . التعاون وزيادة اتساق النهوج الحسنة    

وجرى تأكيد أنه ال ينبغي أن يتوقع الفريق أن التدابير التشغيلية وحدها سـتكون  . المالحة المالحة الجوية في األجل القصير   
ر االقتصادية والقائمة على آليـات      كافية لموازنة المستوى المتوقع لنمو الطيران وأنه ينبغي أن ينظر في مدى شامل للتدابي             

 .السوق

بينما وافقت الرئيسة على تعليق مفاده أن يعد الفريق العامل المختص تدابير عملية بدون التزام، أوضحت أنه                   -٢٦
 ينبغي أن يعد خيارات كثيرة بقدر االمكان لكي تختار الدول منها باالستناد الى قابليتها للتطبيق ومالءمتها وامكانية تحقيقهـا        

 .والقصد من كل التدابير مساعدة الدول في تحقيق األهداف العالمية الطموحة. في ظروفها الخاصة

قدمت الرئيسة ملخصا لتبادل اآلراء، والحظت أنه تم التوصل الى توافق اآلراء أن برنامج العمـل يجـب أن           -٢٧
 يتضمن جوانـب التقـدم التكنولـوجي     ل وشام يكون شامال بقدر االمكان وينبغي أن يكون قائما على نهج متعدد المسارات           

ويحدد المعايير التكنولوجية والتدابير التشغيلية وتدابير الهيكل األساسي، بما في ذلك التحسينات في ادارة الحركـة الجويـة         
وينبغي ربط تلك التدابير بأطر زمنية قصيرة ومتوسـطة وطويلـة           . والتدابير القائمة على آليات السوق والتدابير الطوعية      

والتدابير . األجل توضع لألهداف العالمية الطموحة وينبغي النظر فيها على أساس توافر التكنولوجيا والتكلفة وسهولة التنفيذ              
 .فهناك دور للدول، وخاصة في تقديمها لخدمات الحركة الجوية: ليست موجهة نحو الصناعة وحدها

 أساطيلها؟ مع   بتجديد العمل اسراع الخطوط الجوية      هل ينبغي أن يشمل عنصر من برنامج      : ٣-١١سؤال النموذج رقم    
  التعجيل بسحب الطائرات التي ال تتسم بالكفاءة؟

أو التدابير التعويضية مثل /ما هو دور التدابير القائمة على السوق مثل االتجار باالنبعاثات و: ٤-١١سؤال النموذج رقم 
  آلية التنمية النظيفة في التصدي النبعاثات الطيران؟

هل سينظر الفريق في الحوافز االقتصادية االيجابية المتعلقة بالطائرات وشركات الطيـران            : ٥-١١ال النموذج رقم    سؤ
  وأصحاب المصانع والبنية التحتية، وما الى ذلك؟

ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول األعضاء لتيسير تعزيز أنشطة البحث والتطوير              : ٦-١١سؤال النموذج رقم    
  مجال التكنولوجيات الجديدة وأنواع الوقود البديلة وإيجاد حلول طويلة األجل؟في

 مواصلة البحث والتطوير في  الحاجة الى  اآلراء بين مقدمي الردود بصدد      في الحظت الرئيسة أنه يوجد توافق     -٢٨
طقة التحركات المراقبـة وفـي      مجال التكنولوجيات الجديدة وأنواع الوقود البديلة وأهمية جوانب التقدم التكنولوجي، في من           

 .المنطقة المفتوحة للجمهور على السواء، لتحديث ادارة الحركة الجوية وتعميم أفضل الممارسات

 ٦-١١ الـى  ٣-١١خالل المناقشة، جرى التشديد على أن جميع التدابير المشار اليها في أسئلة النموذج مـن      -٢٩
مكن أن يحدث أكبر تأثير، وأيها األكثر قبوال اقتصاديا وأسهلها تنفيـذا  ومن المطلوب تحديد أيها ي   . مهمة وينبغي النظر فيها   

 . وما الى ذلك

وافقت الرئيسة على أنه ينبغي النظر في جميع التدابير في هذه المرحلة، والحظت في الوقت ذاته أنها لم يـتم           -٣٠
ق العامل المختص وضع معـايير لتقيـيم        وسيكون على الفري  . تقييمها فنيا بقدر كاف لتحديد ما اذا كانت أو لم تكن مالئمة           

وضمن ذلك االطار للتقييم، ينبغـي      . التدابير، مثل الجدوى والطابع العملي وسهولة التنفيذ والوقت المطلوب للتنفيذ والتكلفة          
 .تقديم إيضاح للدعم التكنولوجي والمالي الالزم لتيسير تنفيذ التدابير في البلدان النامية
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ن مسائل التكنولوجيا، مثل تحديث ادارة الحركة الجوية، ستتطلب مـشاركة الـدول ال   جرى تأكيد أن العديد م     -٣١
والحظت الرئيسة، في هذا الصدد، أن برنامج العمل سيبين بوضوح مـسؤوليات الـدول وصـناعة        . صناعة الطيران فقط  

 .الطيران

بية في تخفيض انبعاثـات     ردا على سؤال بشأن جدوى وضع تسلسل هرمي للتدابير باالستناد الى كفاءتها النس             -٣٢
الطيران، الحظت أمينة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران أن كمية كبيرة من مواد االيكاو متوافرة بالفعل للدول من أجل                    

فرص تشغيلية للتقليـل مـن   ( ٣٠٣واستشهدت، كمثال، بالكتاب الدوري رقم      . معالجة انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران     
ويمكن أيضا استخدام مثل هذه المواد كأساس لمجموعة من التـدابير التـي يعـدها          . )وتخفيض االنبعاثات استهالك الوقود   

وشددت أمينة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران على أن إجراء تقييم كمي لمختلف التدابير المـشار اليهـا فـي                . الفريق
 اجراء تقييم نوعي للتدابير، يمكن أن يبـين لكـل فئـة             ومن شأن . كبيرا من العمل   ستقتضي قدرا    ١١سؤال النموذج رقم    

االطار الزمني المطلوب للتنفيذ والجدوى الفنية وسهولة التنفيذ والتكلفة، أن          ) تكنولوجية، تشغيلية، قائمة على آليات السوق     (
 .يستغرق وقتا أقصر ويقتضي جهدا أقل

و فريق موجه نحو السياسة ولـذلك فـإن فرقـه    أشير الى أن الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ ه          -٣٣
وإذا كانت البيانات مطلوبة إلثبات صحة بعض النتائج التي توصل اليها الفريق، فيمكن مـن    . العاملة ليست فرقا عاملة فنية    

ـ . ثم أن تقدم لجنة حماية البيئة في مجال الطيران أي بيانات متوافرة بالفعل، وال ينبغي أن تجري حسابات جديـدة                   رى وج
 بمقتـضى   كل دولة التشديد على أن مجموعة التدابير لتخفيض انبعاثات الطيران ال ينبغي أن تكون متعارضة مع التزامات                

يـربح  "وعالوة على ذلك، فإن اختيار كل دولة للتدابير ينبغي أن يستكمل تنميتها بحيث يوجد وضـع  . اتفاقات دولية أخرى 
 .الناميةبالنسبة للبلدان المتقدمة و" فيه الجميع

وبينمـا  . بينت الرئيسة أن الفريق قبِل إطار التقييم الذي اقترحته أمينة لجنة حماية البيئة في مجـال الطيـران        -٣٤
رت بأن الفريق سبق أن قبِل من حيث المبدأ أن يترك للدول أمر اختيار أي التدابير تنفذها لتخفيض انبعاثـات الطيـران                ذكّ

. لك التدابير من جانب الفريق سيوفر االرشاد للدول بشأن التنفيذ العملـي لتـدابير خاصـة        لديها، أكدت أن التقييم األولي لت     
وفـي معـرض مالحظـة أن    . وستقوم الدول بتقييم ظروفها المحددة الخاصة مقابل تقييم الفريق وباختيار التدابير عن علم           

اعين الثاني والثالث للفريق، شددت الرئيسة علـى        التقييم العام المذكور للتدابير سيجريه الفريق العامل المختص بين االجتم         
والحظـت أن  . أنه لن يكون من الضروري أن تقوم لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بإعداد أداة جديدة لذلك الغـرض                  

ـ                    ك الفريق العامل سينظر أيضا في آثار التدابير من حيث المقتضيات التكنولوجية والمالية، الحظت في الوقت ذاتـه أن ذل
 . بيانا لجدوى التدابير الخاصة وأي اجراء سيكون مطلوبا من جانب االيكاو والدول لتسهيل تنفيذها أيضاسيوفّر للفريق

أوضحت الرئيسة أنه بين االجتماعين الثالث والرابع للفريق، يمكن أن يقوم الفريق، على أساس التقييم األولي                 -٣٥
وستؤثر تلك العملية مباشرة على برنامج   . ات الجدوى في ظروفها الخاصة    المذكور، بمساعدة الدول في بحث تلك التدابير ذ       

 نتيجـة  تنـشأ العمل النهائي الذي اعتمده الفريق، إذ أنه بمجرد إكمال تلك العملية، سيكون ثمة بيان واضح ألي األفضليات         
الفريق الـى المجلـس يوضـح    وسيؤدي ذلك، بدوره، الى توفير معلومات أفضل لتقرير شامل من     . إلطار التقييم المذكور  

 .االجراء الذي من المحتمل أن يوصي به الفريق من حيث مجاالت التدخل عن طريق التدابير
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ما هي اآللية التي ينبغي وضعها من أجل تمكين الدول من اختيار ما تريد من التدابير، مع                 : ٢-١٢سؤال النموذج رقم    
  ة؟تجنب اآلثار غير المرغوب فيها مثل تشويه المنافس

ما هي تصوراتكم بشأن التدابير القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل التي يمكن اعتمادها داخل : ١٣سؤال النموذج رقم 
  منطقتكم، والمتصلة بإمكانية خفض االنبعاثات فيها؟

ن ما هي العقبات المحتملة أمام تحقيق تخفيضات في االنبعاثات وما هي تـصوراتكم بـشأ              : ١-١٤سؤال النموذج رقم    
  اآلليات الممكنة التي يمكن أن تساعد الدول في تذليل هذه العقبات وتحقيق تخفيضات في االنبعاثات؟

كيف ينبغي االعتراف باألوضاع الخاصة للبلدان النامية واختالف طبيعة مـا تتخـذه مـن               : ٢-١٤سؤال النموذج رقم    
توقعاتها، وكيف تختلف عن البلدان المتقدمة؟ وهل اجراءات للتخفيف من غازات الدفيئة المنبعثة من الطائرات؟ وما هي 

  ينبغي للفريق وصف آلية تمويلية لمساعدة البلدان النامية؟
منطقتكم لتشجيع ابتكار التكنولوجيا ونشرها، وما هي أفضل طريقة     /ما هي توصيات دولتكم   : ٣-١٤سؤال النموذج رقم    

  ب المصلحة في القطاع؟للتعامل مع الروابط التكنولوجية وأدوار ومسؤوليات أصحا
 يمكن للفريق االستفادة من أعمال االيكاو الحالية؟ وكيف تمثل أعمال االيكاو بشأن اآللية              كيف: ١٦سؤال النموذج رقم    

القائمة على السوق قيمة مضافة؟ وما هي مشاكل قطاع الطيران مع اآللية القائمة على السوق؟ ومـا هـي البيانـات                     
  مدى موثوقيتها؟المتاحة لدى االيكاو؟ وما 

هل سيحدد الفريق آليات لتوسيع نطاق توافر خطط التعويض الطوعية، من أجل ضمان فعالية              : ١٨سؤال النموذج رقم    
  خطط التعويض وزيادة مستويات استيعاب الركاب لها؟ وما هو دور آليات التعويض الطوعية؟

كيف يمكن إنشاء إطار عمل للربط بين التدابير التي اعتُمدت على أساس ثنائي أو إقليمي مـن  : ٢١سؤال النموذج رقم  
 أجل اتباع نهج عالمي؟

أوضحت الرئيسة أن أسئلة النموذج أعاله المتصلة بتنفيذ التدابير في بيئات مختلفة سيناقشها الفريق كمجموعة                -٣٦
 . المختص بغية تزويده باالرشاد بشأن جوانب التنفيذ ولبيان األفضليات االتجاهيةقبل إحالتها الى الفريق العامل

، جرى التشديد على أنه توجد في مجال الطيران الـدولي حاجـة الـى    ٢-١٢فيما يتعلق بسؤال النموذج رقم   -٣٧
 تنفيـذ خطـط االتجـار    إطار توجهه االيكاو من شأنه منع الممارسات غير العادلة الناشئة عن تطبيق التدابير، مثال، فـي             

ولوحظ، فـي هـذا     . وجرى تأكيد أنه سيكون من المالئم تنفيذ التدابير على أساس االتفاق المتبادل والتفاوض            . باالنبعاثات
على سبيل المثال، ضعف العملة التي تدفع بها بعض شركات الطيـران          : الصدد، أنه ال تتاح فرص متكافئة في بادئ األمر        

وأعرب عضو عن قلقه ألن تجنب . فعها أكثر من شركات الطيران األخرى التي تدفع بعمالت أقوى         ثمن الوقود ينجم عنه د    
 فيه المسؤوليات التاريخية للدول عن تغير المناخ والوضع الخاص للبلدان الناميـة الـذي    ىالممارسات غير العادلة لم تراع    

 .يشكل أساس مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها متفاوتة

 واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة      اتفاقية الطيران المدني الدولي   ال طُرح بشأن العالقة بين      ردا على سؤ   -٣٨
 لعـام  اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات   من  ) القاعدة العامة في التفسير    (٣١من المادة   )  ج ٣بتغير المناخ، لوحظ أن الفقرة      

أي قاعدة مالئمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على          "ياق،   تنص على أن يؤخذ في االعتبار، الى جانب الس         ١٩٦٩
اتفاقية الطيران المدني   ولذلك ال بد من أخذ أحكام االتفاقية االطارية في االعتبار في تطبيق أحكام              ". العالقات بين األطراف  

ت معنى واضحا للمبـدأ العـام   وأوضحت الرئيسة أن تلك المادة أعط.  والعكس بالعكس لضمان عدم وجود تضارب الدولي
 للقدرة على التقـدم  وستكون مرشدة. بهدف التوصل الى اتفاق مشتركلتنفيذ التدابير عن طريق االتفاق المتبادل والتفاوض،    

 .في تنفيذ التدابير

أن جرى التنويه بأن تقييم لجنة حماية البيئة في مجال الطيران للفعالية النسبية لمختلف التدابير من المحتمـل                    -٣٩
 .يكون وسيلة مفيدة للدول في اختيار التدابير باالستناد الى أوضاعها واحتياجاتها الفريدة
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، اقتُرح أن يوصي الفريق بأن تنظر االيكاو في اجـراء حـصر       ٣-١٤ و ١٣فيما يتعلق بسؤالي النموذج رقم       -٤٠
 الطيران واصـدار تقريـر كـل        نوعي موحد لجميع األعمال التي تضطلع بها الدول على الصعيد الدولي لخفض انبعاثات            

 . الدولخمس سنوات عن حالة انبعاثات الطيران باالستناد الى اجراءات

، أشير الى أن أعمال فرقة العمل التابعة للجنة حماية البيئة في مجـال              ١-١٤فيما يتعلق بسؤال النموذج رقم       -٤١
ة الفريق في تقييم ماهيـة التحـديات المرتبطـة          الطيران والمعنية بالتدابير القائمة على آليات السوق ستكون مهمة لمساعد         

وجرى التشديد على أن مشورتها وارشاداتها بشأن كيفية التوفيـق بـين مختلـف األسـس                . بالتدابير االقتصادية المختلفة  
وقُدم اقتراح أن يقـدم خـالل       . والقياسات المستخدمة في خطط االتجار باالنبعاثات في نظام دولي ستكون ذات أهمية فائقة            

 .االجتماع المقبل للفريق تقرير مرحلي عن أعمالها

فيما يخص إزالة العقبات، تم تأكيد أنه ينبغي احترام حاجة البلدان النامية الى النمو وأنـه ينبغـي أن تتـولى                      -٤٢
  لهـا ساعدتهاالقيادة عن طريق الوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدة الفنية والمالية وبم         ) أطراف المرفق األول  (البلدان المتقدمة   

وقُدم اقتراح انشاء آلية مالية لمساعدة البلدان الناميـة، وهـي       . في تطوير قدرتها على المضي في خفض انبعاثات الطيران        
واقتُرح أيضا القيام بحملة دولية واسعة النطاق للتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة بغيـة   . آلية يمكن استعراضها بانتظام   

وجرى التأكيد، في هذا الصدد، على أنه ينبغي أن يعمل الجميـع معـا لتحقيـق الهـدف     . االبتكارتعزيز نقل التكنولوجيا و  
 .المشترك لتخفيضات انبعاثات الطيران

، جرى التشديد على أن مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها متفاوتة أسـاس            ٢-١٤بالنسبة لسؤال النموذج رقم      -٤٣
ي معرض التذكير بأن آلية التنمية النظيفة ال تتوافر للطيران الـدولي نظـرا              وف. سليم لمعالجة تخفيضات انبعاثات الطيران    

ألنه لم يكن طرفا في مباحثات اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، اقتُرح أن تعتبر آلية                   
ظر الفريق في التوصية في تقريره الى المجلس بجعل         التنمية النظيفة أحد التدابير المحتملة لتحقيق األهداف الطموحة وأن ين         

 .آلية التنمية النظيفة متوافرة لمشاريع الطيران المدني

، جرى التأكيد على أنه، بينما أن الجميع يؤيدون تعزيز االبتكار، فـإن             ٣-١٤فيما يخص سؤال النموذج رقم       -٤٤
 االلتزامات الدولية للدول، وخاصة التزاماتها فـي إطـار       النهوض بالتكنولوجيات الجديدة ينبغي القيام به بطريقة متسقة مع        

 .منظمة التجارة العالمية

، جرى التشديد على أن خطط تعويض الكربون الطوعية حاليـا التـي وضـعتها        ١٨فيما يتعلق بالسؤال رقم      -٤٥
 الـى الثقـة فـي     الى انخفاض مستوى المشاركة فيها واالفتقار جزئيابعض شركات الطيران ال تعتبر حسنة، ويعزى ذلك         

وجرى التذكير، في هذا الصدد، بأن البرازيل ال تعترف بمثل هذه الخطط كآلية تُسهم في التخفيف مـن                  . استخدام حصيلتها 
واقتُرح أن ينظر الفريق في التوصية بأن تصدر االيكاو مبادئ أو قواعد قياسية لخطـط تعـويض الكربـون               . تغير المناخ 

 اذا كان يوجد مجال     في ما واقتُرح أيضا أن ينظر الفريق      . يذها وتضمن اتساقها وموثوقيتها   الطوعية من شأنها أن تسهل تنف     
وجـرى  .  الدول أو تقديم المساعدة بصورة أخرى في تنفيذ مختلف التـدابير            شمل ضمن اطار االيكاو للمساعدة على جمع     

ولوحظت أيضا الكيفية التي    . ات السالمة لديها  التذكير، في هذا الصدد، بالكيفية التي ساعدت بها المنظمة الدول في سد ثغر            
 الدول لتحسين خدمات المالحة الجوية، مثـل إدارة          شمل استُخدمت بها االجتماعات االقليمية لرؤساء الطيران المدني لجمع       

 .الحركة الجوية

 تنفيـذ  لخصت الرئيسة المناقشة، فالحظت أنه تم إبراز الحاجة للتركيز على اآلليات المؤسـسية للتقـدم فـي        -٤٦
وينبغي إيالء االعتبار لدور االيكاو في تسهيل تنفيذ الدول للتدابير وفي تنسيق مثل هذه المساعدة من خالل مكاتبها                  . التدابير
وسيترك للمنظمـة   . وفي حين يمكن أن يقدم الفريق توصيات في ذلك الصدد، ال يمكنه أن يوجه باتخاذ اجراءات               . االقليمية

وبمقدور الفريق أن يبين في تقريره الى المجلس، كجزء مـن           . و ال يمكنها القيام به وما هي حدودها       أمر تقرير ما يمكنها أ    
 .توصياته، أن تنفيذ التدابير لن يكون ناجحا ما لم تضطلع االيكاو بدور في تسهيل تنفيذها
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م بها التعامل مع األهداف     الحظت الرئيسة أن اقتراحا قد قُدم بأن يتم التعامل مع التدابير بنفس الطريقة التي يت               -٤٧
وقُدمت أيضا اقتراحـات بـشأن كيفيـة    . العالمية الطموحة وبأنه ينبغي وضع إطار قصير ومتوسط وطويل األجل لتنفيذها     
 .التعامل مع التحديات التي تواجهها البلدان النامية في خفض إنبعاثات الطيران لديها

المناخ مع الرئيسة على أنه، نظرا ألن الفريق هو لجنة تابعة           اتفق أمين الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير         -٤٨
للمجلس، وهو مجلس إدارة االيكاو، فسيكون أكثر إجراء فعال هو أن يقدم توصية صريحة الى المجلس إذا اعتبر أن الدور                    

ويمكن أن يتضمن مثـل  . ئمة تنفيذ التدابير ال يتم الوفاء به حاليا أو ال يتم الوفاء به بصورة مال تسهيلالمرتقب للمنظمة في 
ويمكـن أن يتـضمنه   . هذه التوصية التقرير المؤقت للفريق الى المجلس إذا اختار أن ال ينتظر حتى إصدار تقريره النهائي        

وأكد رئيس المجلس أن االيكاو ستكون قادرة علـى تقـديم كـل الـدعم              . أيضا تقرير األمانة العامة المرحلي الى المجلس      
 . مبادرات اقترحها الفريق ووافق عليها المجلس، وخاصة تسهيل تنفيذ الدول للتدابير المذكورةالمطلوب لتعزيز أي

 وأن أي ٢٠٠٩، الحظت الرئيسة أنه من المرتقب أن تنتهي أعمال الفريق فـي يونيـو         نقطة أثيرت ردا على    -٤٩
ثل هذا التنفيذ ضمن إطار مؤسـسي       وينبغي أن يكون م   . توصيات يقدمها ستُترك للدول لتنفيذها عقب موافقة المجلس عليها        

وأعادت الرئيسة الى األذهان االقتراحـات      . ومن الضروري وجود إطار لتسهيل ورصد تنفيذ الدول ولالبالغ عنه         . خاص
أن تنشئ عملية لتقديم التقارير كل خمـس سـنوات وتنـشر     بالمقدمة بأن تسهل االيكاو التنفيذ من خالل مكاتبها االقليمية و         

تقدم المحرز جماعيا في قطاع الطيران الدولي في خفض االنبعاثات، فأوضحت أنه يتعين أن يكـون االطـار                  تقارير عن ال  
 ٢٠٠٩وتساءلت الرئيسة عن أي هيئة ستتولى المسؤولية عن تنفيذ التدابير بعد يونيو             . المذكور داخل هيكل ما تابع لاليكاو     

 .إذا لم تقم االيكاو بذلك

  ليسن الفريق أن أعمال الفريق موجهة نحو السياسة وليست موجهة فنيا وأنه       ردا على سؤال آخر، أوضح أمي      -٥٠
ومن الممكن أنه، كجزء   . من المعتزم وضع معايير فنية بشأن، مثال، كفاءة استخدام الوقود أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون              

ان بوضع مثل هذه المعايير الدراجها في       من عملية وضع المعايير في المستقبل، قد تقوم لجنة حماية البيئة في مجال الطير             
 . وسيكون على الدول إما امتثال مثل هذه المعايير وإما االبالغ عن اختالف.)حماية البيئة( ١٦الملحق 

 أي ١٦وافقت أمينة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران على أنه سيكون من المالئـم أن يتـضمن الملحـق               -٥١
وفي معرض االشارة القتراح تقديم تقرير كـل        . ئرات النبعاثات ثاني أكسيد الكربون    معايير تتعلق بترخيص محركات الطا    

خمس سنوات عن التقدم الذي أحرزته الدول في معالجة انبعاثات الطيران، أعادت الى األذهان أن المنظمة أصدرت مؤخرا            
عية العمومية المقبلة، سيركز أكثر على      ، قبل الجم  ٢٠١٠ومن المقرر نشر تقرير ثان في       . ٢٠٠٧تقرير االيكاو البيئي لعام     

وفيما يتعلق بدور االيكاو فـي تـسهيل تنفيـذ          . تغير المناخ وسيتضمن بيانا لالجراءات التي اتخذتها الدول في ذلك الصدد          
 التدابير، الحظت أمينة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران أن دورا محتمال لاليكاو في رصد والتحقق من دقة المعلومـات    

وكـان ذلـك   .  أصدرتها المنظمة مؤخرا بشأن االتجار باالنبعاثات التيرشاداتاالعن انبعاثات الطيران سبق أن عولج في      
وبينت أمينة لجنة حماية البيئة في مجال الطيـران كـذلك أن اللجنـة    . جزءا هاما من أي سياسة لمعالجة انبعاثات الطيران  

 .ية لالبالغ عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيرانالمذكورة تقوم حاليا بإعداد مبادئ توجيه

 ١-١٤ و ١٣ و ٢-١٢بعد أن أكمل الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ مناقشته ألسئلة النموذج رقم               -٥٢
 .، أحالها الى الفريق العامل المختص للنظر فيها٢١ و١٨ و١٦ و٣-١٤ و٢-١٤و
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  )٢٢ و١٩ و٦ و١أسئلة النموذج رقم (كفاءة استخدام الوقود : فنيةالمدخالت البيانات ): ھ(مناقشة الفئة 
ما هي المدخالت أو البيانات التي تعتبرونها ضرورية لتمكين الفريق المعني بالطيران الـدولي              : ١سؤال النموذج رقم    

  وتغير المناخ من وضع هدف يتعلق بالكفاءة في استخدام الوقود؟
األسـطول  : مقياس الذي ينبغي أن يكون أساسا لهدف الكفاءة في استخدام الوقود          ما هو نوع ال   : ٦سؤال النموذج رقم    

  الموجود في الخدمة على الصعيد العالمي وعلى الصعيد االقليمي والوطني، من جانب المشغّل؟
 النقـل  ما هي البيانات التي يمكنكم تقديمها بشأن االنبعاثات الحالية والمتوقعة وأداء شـركات       : ١٩سؤال النموذج رقم    

  العاملة في منطقتكم فيما يتعلق بالكفاءة في استخدام الوقود؟
ما هي مجاالت عمل لجنة حماية البيئة التي يمكن أن يستفيد منها الفريق؟ وما هي المعلومات           : ٢٢سؤال النموذج رقم    

 ذلك؟ وما هي مـصادر  األخرى التي ينبغي أن يلتمسها الفريق من الدول ومن لجنة حماية البيئة وقطاع الطيران وغير             
 المعلومات األخرى ذات الصلة؟ وما هي الحواجز القانونية أو العملية الممكنة أمام توفير المعلومات؟

ذكّرت الرئيسة بأن الفريق سبق أن أجرى بعض المناقشة بصدد البيانات، وأوضـحت أن المـسألة الوحيـدة                 -٥٣
الحظت أنه يوجد توافق في اآلراء بين مقدمي الردود أنه يمكـن  و. ١٩المتبقية هي تلك التي أثيرت في سؤال النموذج رقم    

أنه يمكن توفير بيانات شاملة حـسب       : وبينت ردود أخرى ما يلي    . أن توفر الدول بعض البيانات فيما يتعلق بحرق الوقود        
 البيانات على الـصعيدين     الحركة الجوية، وأنه ينبغي تتبع الكفاءة في استخدام الوقود لألساطيل التجارية، وأنه يمكن توفير             

الوطني والدولي، وأنه يمكن تقدير االنبعاثات من خالل تتبع البيانات، وأنه يجري وضع أداة شاملة في الوقـت الحاضـر،              
، أن الفريـق    ١والحظت الرئيسة، بصدد سؤال النموذج رقـم        . وأن بعض البلدان النامية قد تطلب الدعم في جمع البيانات         

.  االضافية التي ينبغي أن تضطلع بها لجنة حماية البيئة في مجال الطيران فـي مـضمار البيانـات            سبق أن ناقش األعمال   
وذكّرت بأن اليابان قـدمت،  . وينبغي أن يركز الفريق اآلن على أي االجراءات يمكن أن تتخذها الدول بشأن توفير البيانات          

 . وعن تحليلها، معلومات عن بيانات استهالك الوقود لديهاWP/4في ورقة العمل 

اقتُرح اتباع نهج قصير األجل وأطول أجال مع إيالء االعتبار، في األجل القـصير، ألي المعلومـات كافيـة                    -٥٤
للسماح بمناقشة هدف واقعي أو مجموعة من األهداف وإيالء االعتبار، في األجل األطول، ألي المعلومات               ) ليست المثلى (

وجرى إيـضاح   . ف العالمية الطموحة لألجل الطويل ولرصدها بقدر من الثقة        مطلوبة إلضفاء مزيد من الثبات على األهدا      
أنه بالنسبة لألجل القصير ال ضرورة للحصول على بيانات تفصيلية من الدول وشركات الطيران بغيـة تحديـد األهـداف          

ذج االيكـاو الحـالي   وفضال عن ذلك، يمكن اسـتخدام نمـو  . العالمية الطموحة وأن كل المعلومات المطلوبة متوافرة اآلن     
وستحدد كيفية ربط الفريق بين األهداف العالميـة        . وبالنسبة لألجل األطول، سيكون االبالغ مسألة مهمة      . الستهالك الوقود 

ومـن  . الطموحة ما اذا كانت البيانات مطلوبة حسب الدولة أو االقليم أو شركة الطيران أو الطريـق الجـوي ومـا اليـه       
وفي حين لم يكـن مـن المؤكـد إذا كانـت     .  هي البيانات المطلوبة وجمعها مع مرور الوقت    الضروري أن يحدد بدقة ما    

ونظرا ألن تقديرات استهالك الوقود     . الحساسيات التجارية ستتيح جمع كل البيانات ذات الصلة، يمكن مع ذلك وضع إطار            
رات التي أعدتها دول أخرى، اقتُرح وضـع        لم تكن متطابقة مع بعض التقدي     ) WP/4انظر ورقة العمل    (التي أعدتها اليابان    

 .مقياس آخر لألجل األطول

 اذا كان ينبغي أن تكـون النقطـة     ع البيانات وموثوقية البيانات وما    اقتُرح أيضا النظر في دور االيكاو في جم        -٥٥
ـ      . المصدرية المحددة لبيانات الطيران الدولي     يؤدي الـى  وجرى التساؤل عما اذا كان تولي االيكاو لمثـل هـذا الـدور س

وفي معرض مالحظة أن تحديا آخر سيتمثل في تقرير         . صعوبات داخل اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ        
مدى اكتمال بيانات االيكاو بشأن استهالك الوقود، جرى إيضاح أن الردود التي وردت على االسـتبيان المرفـق بكتـاب                    

وتتعلق المسألة بتقرير مـدى الـصعوبة   .  ستساعد في تقدير حجم الثغرات٢٧/٥/٢٠٠٨ بتاريخ ENV 1/1-08/44المنظمة 
 .التي سيمثلها بالنسبة لجميع الدول االنتقال الى قاعدة مشتركة إلبالغ البيانات لاليكاو

مـن بيانـات   ) ١المستوى  (جرى التذكير، في هذا الصدد، بأن كندا وفرت تاريخيا بيانات منخفضة المستوى              -٥٦
 للغاية من حيث القيمة في التفرقة بين حصص بيانات الطيـران الـدولي              ة محدود لدولي لالتفاقية االطارية، وهي   ن ا الطيرا
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 ومن الممكن أنها في سـبيل  ٢وهي تقوم في الوقت الحاضر بتحسين تلك البيانات وهي أقرب اآلن الى المستوى  . والداخلي
تحدة لديها بيانات قوية نظرا ألنها تطلب، عن طريق تنظـيم، مـن             ولوحظ أيضا أن الواليات الم    . ٣االنتقال الى المستوى    

 .شركات الطيران االبالغ شهريا عن قدر كبير من البيانات

بـسماجوغلو، بجهـود االيكـاو      . رحب ممثل اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ، السيد س           -٥٧
وإذ الحظ أن االتفاقية االطارية تلقت مجموعات بيانـات مختلفـة        . دوليالرامية لجمع المعلومات بشأن انبعاثات الطيران ال      

للطيران الدولي، وأنها ليست لديها مجموعة زمنية كاملة للبلدان النامية، أكد أنه من المهم أن تشترك االيكاو في جمع مثـل         
قية االطارية لديها تعـاون مماثـل مـع    وفي معرض التذكير بأن االتفا. هذه البيانات وتقدم بذلك مساعدة لالتفاقية االطارية    

منظمات دولية أخرى، مثل منظمة األغذية والزراعة، أوضح السيد بسماجوغلو أن تلك المنظمة تحققت من صحة البيانات                 
 .الزراعية المبلغ عنها وطنيا التي تلقتها االتفاقية االطارية بالمقارنة مع البيانات التي تحتوي عليها قاعدة بياناتها

أمين الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ على أن االيكاو لديها برنامج بيانات راسـخ األسـاس       شدد   -٥٨
وعلى أنها تطلب كل أنواع البيانات المتصلة بالطيران من الدول، بما في ذلك بيانات حرق الوقود، التي أدخلت في قاعـدة                     

، الحظ أنـه طلـب   ٢٧/٥/٢٠٠٨ بتاريخ ENV 1/1-08/44المنظمة وفي حين أشار الى االستبيان المرفق بكتاب . للبيانات
 وفقـا  ٢٠٠٧-٢٠٠٢للفتـرة الزمنيـة   ) الركاب والبريد والبضائع(بيانات محددة بالنسبة لخدمات الركاب وجميع الخدمات  

بالغها  وسيتم تجميعها وإ   ٣٠/٨/٢٠٠٨وكان من المتوقع وصول الردود في موعد أقصاه         . لحرق الوقود الدولي واالجمالي   
 دولة عضوا سـتقوم     ١٩٠ من   ٥٠وإذا كان معدل الردود مماثال لمعدالت الردود السابقة، فمن المتوقع من ثم أن              . للفريق
 بياناتوفي معرض مالحظة أن إحدى المشكالت في جمع أي  . ومن المحتمل أن تكون بعض تلك الردود غير كاملة        . بالرد

دود أكثر اكتماال وفعالية من الدول، أوضح أمين الفريـق أن األمانـة العامـة    هي العثور على طريقة للتنشيط على تقديم ر 
أجرت مع مرور الوقت اتصاالت داخل الحكومات والمنظمات المسؤولة عن أنواع محددة مـن البيانـات وأعقبـت ذلـك        

ثانية من المنظمـة    بإرسال كتب من المنظمة مع إجراء محادثات هاتفية شخصية والقيام، في بعض الحاالت، بإرسال كتب                
 . دولة تقريبا٩٥ و ٨٠ الى عدد يتراوح بينوحتى مع مثل هذه المتابعة، لن يزداد معدل الردود إال . لطلب الردود

ردا على نقطة أثيرت، أوضح أمين الفريق أن االيكاو سبق أن عملت عن كثب مع األياتا لـضمان أن لـديها                 -٥٩
ن الحساسيات التجارية حالت أحيانا دون تقديم بيانات معينة، أكد أنه يوجد            وفي حين اعترف بأ   . مجموعة كاملة من البيانات   

وتضمنت التقارير السنوية للناقلين الجويين التجاريين في بعض األقاليم بيانات شاملة بشأن حرق             . تنوع كبير بحسب االقليم   
 .التي أبلغوا عنها"  الخاضعة للسيطرةتكاليفهم"الوقود نظرا ألنها إحدى 

ـ     يان أنه، إذا كان الفريق يستهدف أكثر طريقة فعالة للتعامل مع            جرى ب  -٦٠ ب انبعاثات الطيران الدولي، فقد يرغ
ونفس مستوى جمع البيانات قد ال يكون ضروريا لجميـع   . من ثم في النظر في تلك الدول التي لديها نظم طيران قوية فقط            

 عتبة دنيا لالبالغ عن البيانـات بـشأن انبعاثـات الطيـران     وينبغي أن ينظر الفريق في ما اذا كان ينبغي أن توجد   . الدول
 .الدولي

ليـل البيانـات المبينـين فـي     الحظت الرئيسة أن الفريق وافق على النهجين قصير وطويل األجل لجمع وتح        -٦١
 واستخدام   الحالية واستخدام نموذج لجنة حماية البيئة في مجال الطيران في األجل القصير            المنمذجةبيانات  ال، مع   ٥٤ الفقرة

والحظت أنه، بالنسبة لألجل األطول، سينظر الفريق أيضا فـي        . بيانات أدق مع امكان استخدام مقياس آخر لألجل األطول        
مسائل مثل االبالغ الدقيق ومساعدة االيكاو لتحسين جمع البيانات واستعراض البيانات التي أعدتها الصناعة بغية الحصول                 

 . تحليل البياناتومن ثمعلى إطار أفضل لجمع البيانات 



GIACC/2-SD/2 - 13 - 

  )٧-١ و٢-١١ و١-١١ و١٠أسئلة النموذج رقم (التدابير ): ج(مناقشة الفئة 
مع مراعاة المعلومات الواردة الى االجتماع األول للفريق، ما هي تصوراتكم بشأن مجموعـة              : ١٠سؤال النموذج رقم    

العناصر؟ وما هي العناصر التي تعتقدون أنها تتيح التخفيضات المحتملة في االنبعاثات التي يمكن تحقيقها من خالل هذه 
  أكبر مجال الدخال تحسينات؟

ما هو دور تحسين ممارسات التشغيل والصيانة في الحد من انبعاثات الطيران؟ وهل ينبغي          : ١-١١سؤال النموذج رقم    
  ادراج التوصيات في برنامج العمل؟

العمليات الليليـة،   ( اتخاذها في المطارات للحد من االنبعاثات        ما هي االجراءات التي يمكن    : ٢-١١سؤال النموذج رقم    
وتقسيم المناطق على نحو أفضل، وتحركات أرضية أكثر كفاءة، واالقتراب بالنزول المتواصل، وقدرة البوابة، وأمـاكن               

  ؟.)وقوف ال مركزية، الخ
قة المتجـددة مثـل الوقـود الحيـوي         ما الذي يمكن القيام به لتشجيع إنشاء مصادر الطا        : ٧-١١سؤال النموذج رقم    

 واستخدامها؟

أوضحت الرئيسة أن أسئلة النموذج أعاله سينظر فيها كمجموعة إذ أنها كلها تتعلق بالهدف العالمي الطمـوح                  -٦٢
، الحظت أنه لم يوجد أي توافق فـي اآلراء بـين   ١٠ وفيما يتعلق بسؤال النموذج رقم   .طويل األجل لتخفيضات االنبعاثات   

أنه ال ينبغي للفريق أن يضع مستوى لالنبعاثات، وأنه ينبغي اتبـاع   : وقد تم تقديم طائفة متنوعة من الردود      . دودمقدمي الر 
نهج شامل متعدد المسارات، وأنه ال حاجة الى اتخاذ إجراء تنظيمي، وأن الحوافز القائمة على آليات الـسوق كافيـة، وأن                

ب المحققة بفضل الكفاءة لن تعوض نمو الطيران، ودور التدابير القائمـة            قدرا من االلتزام مطلوب من الدول، وأن المكاس       
وذكّرت . على آليات السوق، ونقل التكنولوجيا، وأنواع الوقود البديلة، وتقاسم أفضل الممارسات، وأن هذا ليس دور االيكاو             

  الخاصـة ران الذين بينوا أهـدافهم   الرئيسة بأنه خالل االجتماع األول للفريق قُدمت عروض من جانب ممثلي صناعة الطي            
والحظت أن العديد من شركات ومؤسسات صناعة الطيران قد وقّعت خالل    . المحددة كمياً فيما يتعلق بتخفيضات االنبعاثات     

على التزام صناعة الطيران بالعمل من أجل مواجهة ظاهرة         ) ٢٣/٤/٢٠٠٨-٢٢جنيف،   (٢٠٠٨قمة الطيران والبيئة لعام     
وكان هناك أيضا اعتراف على نطاق واسع بأن خفض االنبعاثات يمكن تحقيقه، من بين طرق أخرى، عن                 . اخيالتغير المن 

طريق عمليات تعزيز التكنولوجيا واالجراءات التشغيلية واآلليات القائمة على السوق وتحسينات كفـاءة مراقبـة الحركـة                 
 .تخفيضات االنبعاثات المحتملة التي قد يتم تحقيقهاوالسؤال الحقيقي الذي يتعين االجابة عنه هو ما هي . الجوية

، فالحظت أنه كان يوجد توافق فـي اآلراء         ٧-١١ و ٢-١١ و ١-١١أشارت الرئيسة الى أسئلة النموذج رقم        -٦٣
بين مقدمي الردود بصدد دور التقدم التكنولوجي في منطقة التحركات المراقبة والمنطقة المفتوحة للجمهور، وتحديث إدارة                

وقُدم اقتراح بإصدار دليـل لاليكـاو بـشأن    .  الجوية، ونشر أفضل الممارسات في مجال تخفيض انبعاثات الطيران الحركة
 .استراتيجيات تغير مناخ المطارات

البروتوكـول بـشأن     و االتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة      خالل المناقشة، جرى تأكيد أن       -٦٤
كان لهما دور مهم يؤديانه في مساعدة البلدان الناميـة          ) ١٦/١١/٢٠٠١كيب تاون،    (ئراتالمسائل التي تخص معدات الطا    

في االستعاضة عن طائراتها القديمة والمفرطة في استهالك الوقود بطائرات حديثة وذات كفاءة في استهالك الوقود ومن ثم              
 .في تخفيض انبعاثات الطيران

مثل لالجراءات التشغيلية وممارسات الصيانة يمثل أكثر نهـج         جرى التشديد أيضا على أن بلوغ المستوى األ        -٦٥
وكان تحديث ادارة الحركة الجوية وسـيلة       . عملي لتحقيق الهدف العالمي الطموح لتخفيضات االنبعاثات في األجل القصير         

بادلة فيمـا بـين    أخرى لتحقيق تخفيضات االنبعاثات في األجل القصير ولكنه سيتطلب مزيدا من العمل نظرا للتأثيرات المت              
واقتُرح أن لجنة حماية البيئة في مجال الطيران يمكن أن توفّر بيانات تجريبية ستدعم هذه التدابير قـصيرة             . الدول واألقاليم 

وجرى التأكيد على أن عمليات تعزيز التكنولوجيا، وكذلك استخدام أنواع الوقود البديلـة، سـيتيح أيـضا تحقيـق                   . األجل
ولوحظ أن الواليات المتحدة ترى أن مثل هذه التخفيضات يمكن تحقيقها بدون تنفيذ نظم لالتجـار  . اتتخفيضات في االنبعاث  

وتم التذكير، في هذا الصدد، بأن الواليات المتحدة أعلنت مؤخرا عن إنشاء جائزة دوليـة تنافـسية لالسـراع               . باالنبعاثات
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لشركات بالبحث والتطوير فحسب بل أيضا لحث السوق والصناعة         ولم يكن هذا مثاال لقيام ا     . باستخدام أنواع الوقود الحيوي   
وجرى التشديد على أنه ينبغي تشجيع الدول علـى         . التنافسيين على التحرك بمزيد من السرعة لتطوير أنواع الوقود البديلة         

وي، فضال عن تدابير اعتماد سياسات محلية لدعم البحث والتطوير في مجال مصادر الطاقة المتجددة مثل أنواع الوقود الحي           
ينبغـي أن يقـوم   وجرى التنويه أيـضا بأنـه   . أخرى، مثل الحوافز المالية المحلية لتطوير واستخدام أنواع الوقود الحيوي    

المجتمع الدولي، من خالل التعاون الفني، بمساعدة البلدان النامية في الحصول على التكنولوجيا المتقدمـة النتـاج أنـواع                   
 وأن استخدامها في قطاع     وضع في االعتبار الكمية المحدودة من أنواع الوقود الحيوي         الضروري أن ت   ومن. الوقود الحيوي 

 .نجم عنه زيادة استخدام أنواع الوقود التقليدية في قطاعات أخرىواحد قد ت

ي الحظت الرئيسة أن أحد التحديات المهمة التي يتعين التصدي لها هو تأثير تشجيع سوق أنواع الوقود الحيو                 -٦٦
تطوير أنواع الوقـود الحيـوي      : وعلى الدول أن تقيم أي أمرين له أعلى أولوية        . على أزمة الغذاء الراهنة واألمن الغذائي     

وكانت أزمة األغذية تحد القدرة عالميا على النهوض بأنواع الوقـود الحيـوي        . لخفض االنبعاثات أو ضمان األمن الغذائي     
. ان قد استُثمر ما يكفي في البحث والتطوير بشأن أنواع الوقود البديلة األخـرى          إذا ك  في ما وسيكون من الضروري النظر     

ومن ثم اقترحت الرئيسة أن يعالج الفريق مسألة أنواع الوقود البديلة بصفة عامة، مع كون الوقود الحيوي أحد العديد مـن                     
 .مثل هذه األنواع من الوقود التي يتعين النظر فيها

، الذي تم مـؤخرا     (SASOL) جنوب أفريقيا قد طورت أول وقود تركيبي للطيران          لوحظ، في هذا الصدد، أن     -٦٧
وكان البحث والتطوير اللذان تم القيام بهما في ذلك البلد قد وضعا، بدورهما، الواليات المتحدة علـى                 . الترخيص باستعماله 

بإجراء دراسة عن دورة الحياة البيئيـة       وقد أمرت الواليات المتحدة     . الطريق نحو بعض األعمال المضطلع بها حاليا هناك       
وجرى التأكيد على أن برنامج الواليات المتحدة ملتزم بالوقود        . الكاملة للوقود الحيوي، وسينشر تقرير عن ذلك في الخريف        

. الطحالبالحيوي وال ينافس األغذية وأنه يتم في اطاره حاليا النظر في الجيل الثاني والثالث من الوقود الحيوي القائم على                    
وسيتوافر المزيد من البيانات والتقارير عن ذلـك فـي األشـهر    .  في األجل القصيرفهناك حلول تكنولوجية متوافرة   وبذلك  

 .الستة القادمة إلعالم مداوالت الفريق

ردا على سؤال، الحظ أمين الفريق أن االيكاو تقوم، من خالل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران، بمراقبـة              -٦٨
وبمجرد أن توافرت المعلومات عنها، بحثت في إطار الفرق العاملة المختلفـة التابعـة للجنـة                . ر أنواع الوقود البديلة   تطو

وبينمـا شـدد   . غير أن االيكاو ال تقوم بترويج أنواع وقود بديلة وال تشترك في أي بحوث. حماية البيئة في مجال الطيران   
الوقود البديلة لخفض انبعاثات الطيران، أوضح في الوقت ذاتـه أن بعـض             على أنه تتاح بوضوح فرص الستعمال أنواع        

وكانت إحدى المسائل الرئيسية التي يتعين بحثهـا هـي          . الطائرات قد تم تشغيلها باستعمال مختلف خلطات الوقود الحيوي        
لم حيـث يجـري تزويـد       كيفية إنتاج مثل هذه األنواع من الوقود على نطاق الصناعة وتوزيعها على المطارات حول العا              

وكانـت  . وفي حين أن مثل هذه األنواع من الوقود تبشّر بالكثير، إال أنها ال تزال تطرح عدة تحـديات                 . الطائرات بالوقود 
وطلبت الرئيـسة   . ، ولكن ال توجهان، التقدم المحرز في هذا الصدد        ترصدانااليكاو ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران        

 .البيئة في مجال الطيران للفريق أي معلومات لديها عن حالة أنواع الوقود البديلة في قطاع الطيرانأن توفر لجنة حماية 

. لوحظ أن الوقود الحيوي قد استُعمل على نطاق واسع في البرازيل في النقل بالسيارات ألكثر من ثالثين عاما              -٦٩
.  لتزويد نصف أسـطول الـسيارات لـديها بالقـدرة          نول الكافي ا في المئة فقط من أرضها إلنتاج االيث       ٢واستُخدمت نسبة   

ـ       أول رحلة جو   ١٩٨٤فقد تمت في عام     : واستُخدم الوقود الحيوي أيضا في الطيران      ين ية بطائرة زودها بالقـدرة الكيروس
وكان استعمال الوقـود    . نولا رخّصت البرازيل بطائرة لرش المحاصيل وقودها االيث       ٢٠٠٤الحيوي في البرازيل وفي عام      

وكانت البرازيل تعمل مع الواليـات المتحـدة ودول   . يوي في البرازيل إيجابيا ومستداما ولم يؤثر في التموينات بالغذاء       الح
واعتبرت أن  . أخرى على إقامة سوق دولية للوقود الحيوي وكانت على استعداد لنقل التكنولوجيا الى الدول المهتمة باألمر               

 .بيد أنه يجب انتاجه بطريقة مستدامة. لنسبة ألفريقيا وأمريكا الالتينية والكاريبيالوقود الحيوي خيار قابل لالستمرار با

 ٨٠لوحظ أن أوروبا تعزز البحث في مجال الوقود الحيوي في إطار برنامجها لألجواء النظيفة وأن أكثر من                   -٧٠
 إنتاج واسـتخدام الوقـود      غير أنه من الضروري ضمان أن     .  على برامج الوقود الحيوي    ٢٠٠٦مليون يورو قد ُأنفقت في      
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وجرى التشديد على أنه، نظرا ألنه من المطلوب حدوث طفرة في التكنولوجيـا             . الحيوي ال يؤثر سلبيا على األمن الغذائي      
وفي حين  . قبل أن يمكن انتاج الوقود الحيوي لقطاع الطيران، ينبغي أن ال يؤسس الفريق برنامج عمله على الوقود الحيوي                 

فريق التقدم في البحث والتطوير بشأن الوقود الحيوي، ال يمكنه عرض الوقود الحيوي كحل قائم لمـشكلة         يمكن أن يشجع ال   
 .انبعاثات الطيران

جرى تأكيد أن التدابير المذكورة لتحسين االجراءات التشغيلية ولتخفيض االنبعاثات في المطارات، فضال عن               -٧١
وجرى التشديد على أن برنامج عمـل       . جها في برنامج عمل الفريق    استخدام الوقود الحيوي، هي عناصر هامة يتعين إدرا       

الفريق ينبغي أن يشمل أيضا تقديم المساعدة المالية الى البلدان النامية ونقل التكنولوجيا بغية تسهيل تحقيـق تلـك البلـدان                    
 .لألهداف العالمية الطموحة

الفريق ال ينبغـي أن تقتـصر علـى أطـراف     ردا على تعليق تم االدالء به أن أي تدابير الزامية يوصي بها      -٧٢
المرفق األول، ذكّرت الرئيسة بأن الفريق قد وافق على العودة لبحث مسألة القابلية للتطبيق بمجرد أن يتم تحديد األهـداف                    

 .والتدابير العالمية الطموحة

في إطار المظلـة    ا  لخّصت الرئيسة اآلراء المتبادلة، فأوضحت أن مسألة تخفيضات االنبعاثات ينبغي معالجته           -٧٣
أما االجراءات التي تتخـذها المطـارات   .  على وجه التحديد، في إطار النهج الشامل ومتعدد المسارات   ، أي الشاملة للتدابير 

 فسيتم بحثها في سياق تدابير الكفاءة المختلفة، مثلما سـيتم      ٢-١١للحد من االنبعاثات التي يشملها إطار سؤال النموذج رقم          
وذكّرت الرئيسة بااللتزامات المتعهد بها والمبادرات المتخذة لتخفيض االنبعاثات، فأوضحت          . م المطارات بحث مسألة تصمي  

أنه بمجرد أن يكون لدى الفريق منظور واضح بشأن الهدف العالمي الطموح طويل األجل لخفض االنبعاثـات يمكنـه أن                    
 .بعاثاتينظر في الكيفية التي يمكن بها المزيد من تطوير تخفيضات االن

في معرض االحاطة علما بالتعليقات المدلى بها بشأن الفائدة المحتملة للوقود الحيوي، طلبت الرئيسة مـساعدة        -٧٤
األمانة العامة في تقييم الحالة الراهنة للوقود الحيوي، وما يحتمل تحقيقه بمرور الوقت وما الدور الذي ستؤديه أنواع الوقود          

ي حين الحظت أن المناقشة ركزت أيضا على الكفاءات التشغيلية، أوضحت في الوقت ذاته              وف. البديلة في خفض االنبعاثات   
 .أنها والتدابير المقترحة األخرى لتخفيض االنبعاثات ستُحال الى الفريق العامل المختص للنظر فيها

  
 ـ انتهــى ـ


