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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
  الثانياالجتماع 

  ١٦/٧/٢٠٠٨ إلى ١٤مونتريال، من 

   اليوم الثالث–موجز المناقشات 
   والسياسات العامة التي ينبغي أن يعدها الفريقاإلجراءاتتخطيط عناصر  : جدول األعمال من٣البند 

 تحديد المواضيع التي تحظى بتوافق اآلراء والمواضيع — وذج الموحدنتائج الردود التي قدمها أعضاء الفريق بشأن النم
  التي تحتاج لمزيد من النقاش

 ٨األسئلة النموذجية ) (الصكوك القانونية الدولية بشأن تغير المناخ(دور هيئات وأطراف األمم المتحدة ): أ(مناقشة الفئة 
  )٢٥ و٢٣ و٢٠ و١٧ و١٥و

أن يوصي الفريق بشروط لتقديم التقارير بالنسبة للدول؟ وما هو الشكل الذي ينبغي هل ينبغي : ٨رقم النموذجي السؤال 
  أن تتخذه هذه التقارير؟ 

 بشأن اإلطاريةما هي القيمة المضافة لاليكاو مقابل القيمة المضافة التفاقية األمم المتحدة : ١٥ رقم  النموذجيالسؤال
  تغير المناخ؟

  .  بشكل دائماستكمالها المستقبلي الذي ينبغي وضعه لجمع البيانات وما هو اإلطار: ١٧  النموذجيالسؤال
 عنها وما هو الدور الذي ينبغي لكل واإلبالغما هي اآلليات الالزمة لجمع البيانات وتوحيدها : ٢٠رقم   النموذجيالسؤال

  ه؟وحاب المصلحة اآلخرين أدا الطيران وأصصناعةتغير المناخ وبشأن  اإلطاريةالدول األعضاء واالتفاقية ومن االيكاو 
 مع هيئات األمم المتحدة األخرى، مثل اتفاقية  للفريق أن يضمن تعاونه بشكل كافكيف يمكن: ٢٣رقم   النموذجيالسؤال

   بشأن تغير المناخ؟ وماذا يلزم لمواكبة التطورات المستجدة في االتفاقية؟ اإلطاريةاألمم المتحدة 
بغي تحديد دور جديد لاليكاو، مثل التدقيق البيئي؟ وهل يمكن لاليكاو تحديد أفضل هل ين: ٢٥رقم   النموذجيالسؤال

  الممارسات ونشرها؟ 
في اآلراء بشأن مسائل توافق حاسم  إلى الوصل ل   أن يهدف     له  االجتماع إلى أن الفريق ال ينبغي      ة رئيس تأشار - ١

 وهي المناقشات التي من شأنها أن     ، بشأن تغير المناخ   ريةاإلطاالمزيد من المناقشات في إطار االتفاقية       قبل إجراء   ) أ(الفئة  
 . المستقبلفي عمال الفريق والتوجيه ألقدرا أكبر من الوضوح ضفي ت

 بشأن تغير المنـاخ،     اإلطاريةترتيبات المؤسسية التفاقية األمم المتحدة      ه لل ، عند عرض  بسماجوغلوشرح السيد    - ٢
ومثلت االنبعاثات الداخلية جزءا من     .   انبعاثات الطيران الداخلي والطيران الدولي     بينمييز   بالت اإلطاريةكيفية قيام االتفاقية    

  وخضعت المجـاميع الوطنيـة       .المجاميع الوطنية لكل من األطراف في المرفق األول وغير األطراف في المرفق األول            
ـ بى الحكومات المعنيـة    إلالقرار  ألهداف الموضوعة في إطار بروتوكول كيوتو، ويعود        لألطراف المرفق األول     ض يتخف

وجرت هذه المناقشات على الـصعيد الـوطني ولـم تخـضع            .  وكيفية قيامها بذلك  من عدمه   انبعاثات الطيران الداخلي    
ها ت اتبعت منهجية مقبولة دوليا وضـع      اإلطارية إلى أن االتفاقية     بسماجوغلووأشار السيد   .  اإلطاريةللتفاوض في االتفاقية    

 للتمييز بين انبعاثات الطيران الداخلي والطيران الدولي والتـي وردت  (IPCC) بتغير المناخ ة المعنيةلدولي اةالحكوميهيئة  ال
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اإلرشاد  عن   اوتقريرهالدفيئة،   بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات       ١٩٩٦ لعام   IPCCالمنقحة لهيئة   اإلرشادات  في وثيقة   
وكـان  .  االرشـادات والذي يكمل تلك  م الوطنية لحصر غازات الدفيئة إلى الممارسات الجيدة وإدارة عدم اليقين في القوائ       

.  الطيران الدولي والـداخلي   وانبعاثات   ةنبعاثات الداخلي ال للتمييز بين ا   هناك عدد من التعاريف التي استخدمتها جميع الدول       
 .وطبقت تلك التعاريف بغض النظر عن جنسية الناقل والركاب والطاقم والبضائع

وعملية صنع القرار فـي  الطبيعية ه للخطوط العريضة لعملية تغير المناخ    عرض، عند   بسماجوغلود  أشار السي  - ٣
االتفاقية اإلطارية، إلى أن االتفاقية اإلطارية فحصت اآلثار المتوقعة لتغير المناخ حسب القطاعات وبذلت الجهد للحد مـن               

وأشار، عند تشديده على    .  اثات في دول وقطاعات عديدة    آثار الكربون الناتجة عن األنشطة عن طريق تغيير سمات االنبع         
 اتخـاذ   تقـرر  جهد عالمي ومستدام خالل العقود المقبلة لتخفيف تلك اآلثار، إلى أن الحكومات هـي التـي                  بذلضرورة  
االتفاقيـة   من   ٤من المادة   ) ب(١وأعاد إلى األذهان أن الفقرة      .   وااليكاو اإلطارية، بالعمل من خالل االتفاقية      اإلجراءات
 في إطـار    إضافيوكان هناك التزام    .  لتخفيفا إجراءات دعت جميع الدول، المتقدمة والنامية، إلى إعداد وتنفيذ          اإلطارية

 في شكل موارد مالية على غرار التكاليف        اإلجراءاالتفاقية تقدم بموجبه الدول المتقدمة المساعدة للدول النامية التخاذ ذلك           
وانعكست االلتزامات نفسها في    .  ي شكل مساعدة فنية وكالهما يمكن تنفيذه من خالل التعاون الوطني          ة الكاملة وف  تزايدالم

 بالبروتوكول وصفا اللتزامات التخفيض الدقيقـة       )باء(ذلك، تضمن المرفق    عالوة على   .   من بروتوكول كيوتو   ١٠المادة  
 طـراف األغير  لدول   على أن عدم وجود مرفق ل      بسماجوغلووشدد السيد   .  ٢٠١٢-٢٠٠٨ألطراف المرفق األول للفترة     

 وبروتوكول كيوتو ال يعني أن البلدان النامية ليـست عليهـا التزامـات بخفـض                اإلطارية المرفق األول في االتفاقية      في
 .االنبعاثات

ية  لتحديد كيف  اإلطارية في إطار االتفاقية     تسعى جاهدة  إلى أن الدول كانت      إشارته، عند   بسماجوغلوذكر السيد    - ٤
وتمنى أن يـتم    .   التخفيف، إلى أنها لم تصل إلى حل بعد        إجراءاتالبلدان المتقدمة للموارد الالزمة التخاذ      امتالك  ضمان  
 إلى أن االيكاو تعاملت علـى       بسماجوغلووإذ أشار السيد    .  ٢٠٠٩ ديسمبرفي   ١٥ األطراف   في مؤتمر  إلى حل    التوصل

 تعاملت مـع  اإلطارية من االنبعاثات العالمية وأن االتفاقية    ٪٢ي مثلت حوالي    نحو محدد مع انبعاثات الطيران الدولي والت      
وإذ .  االنبعاثات من جميع القطاعات، فقد أكد على أن التحدي القادم يتمثل في العثور على سبيل لخفض تلـك االنبعاثـات    

لتحدي، فقد شدد على ضرورة وجود تعاون تصدي لهذا ا ال بمفردهما أكد على أن االتفاقية اإلطارية أو االيكاو ال يستطيعان        
بـالتوافق  في هـذين المحفلـين      ن انبعاثات الطيران     المتخذ بشأ  اإلجراءعلى المستويين الوطني والدولي لضمان أن يتسم        

 .وجد عدد من اآلليات المختلفة لضمان هذا التعاونيو.   والمواءمةتساقواال

 رحبت بالتعـاون مـن جانـب     اإلطارية، أن االتفاقية    )أ(فئة   إلى مسائل ال   إشارته عند   ،بسماجوغلوأكد السيد    - ٥
.  كيفية جمع هـذه البيانـات  االيكاو في جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات الطيران بما أنها أفضل من يعرف قطاع الطيران و      

تعليقاته ب التذكير جوغلوبسماوإذ أعاد السيد    .   كل ما في وسعها لمساعدة االيكاو في هذا الصدد         اإلطارية االتفاقية   وستبذل
 واسـتعراض البيانـات الـواردة مـن     لإلبالغ اإلطاريةعن آلية االتفاقية ) GIACC/2-SD/1 من  ٤٣انظر الفقرة   (السابقة  

وإذا رأت  .   الفريق في المستقبل   اجتماع من اجتماعات   تقديم معلومات عن هذا األمر في        إمكانيةالحكومات، فقد أشار إلى     
 .حسب ظروفهافيمكنها أن تعدلها لية مفيدة االيكاو أن هذه اآل

 في الختام عن موافقته الكاملة على أن لاليكاو دورا شديد األهمية تضطلع بـه فـي                 بسماجوغلوأعرب السيد    - ٦
وشدد .  معالجة انبعاثات الطيران الدولي بغض النظر عن النسبة المئوية التي تمثلها تلك االنبعاثات في االنبعاثات العالمية               

 .  ضرورة قيام كل منظمة وكل قطاع بمعالجة مشكلة التغير المناخي العالميةعلى 

 اإلجـراءات  على وجود أوجه تآزر عديدة بـين         بسماجوغلو، أكد السيد    ةها الرئيس تردا على النقطة التي أثار     - ٧
ذلـك أن  ، ان الـدولي  التي تتخذها لخفض انبعاثات الطيرواإلجراءاتالتي تتخذها الدول لخفض انبعاثات الطيران الداخلي      

 طبقيعمليات الداخلية يمكن أن     في ال  الحركة الجوية وتحسين العمليات األرضية وتعزيز كفاءة استهالك الوقود           إدارةتنفيذ  
وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بانبعاثات الطيران الداخلي كانـت تبلـغ        .  من جملة أمور أخرى   ،  على العمليات الدولية  

 كل أربع إلى خمس سنوات من خالل االتصاالت الوطنية ألطراف المرفق األول وغيـر أطـراف                 طاريةاإلإلى االتفاقية   
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وقدمت أطـراف   .  الستعراض على نحو منتظم   قيد ا ت المعلومات الواردة من أطراف المرفق األول        كانو.  المرفق األول 
طيران الداخلي كجزء مـن قـوائم حـصر         المرفق األول تقارير سنوية عن سياسات وتدابير محددة وضعت النبعاثات ال          

 أنها لـم تكـن متاحـة بطريقـة     إالوبينما يمكن الحصول على هذه المعلومات من تلك القوائم،   .  انبعاثات غازات الدفيئة  
لطيران الدولي وتغير المناخ بالمعلومات التـي جمعتهـا االتفاقيـة           با الفريق المعني    بسماجوغلووسيزود السيد   .  مباشرة
 . التي اتخذتها الدول على المستوى الوطني لخفض انبعاثات الطيراناإلجراءاتبشأن  اإلطارية

آليـة  التي حـددتها    حصص  الوفي ضوء التعليقات التي صدرت في وقت سابق عن أن البرازيل أقرت فقط ب              - ٨
ر المناخ، عند نظـره     التنمية النظيفة بوصفها تعويضات للكربون، تم التشديد على أن الفريق المعني بالطيران الدولي وتغي             

 بوصفها تدبيرا اقتصاديا محتمال لخفض انبعاثات الطيران، ينبغي أن يأخذ في االعتبار ما أقـرت                ،في تعويضات الكربون  
 وينبغي أن يكفل وجود التوافق بـين        ، كتعويضات للكربون  اإلطاريةالدول واتفاقية األمم المتحدة     كل دولة من    به االيكاو و  

ولوحظ وجود فرق بارز بين الطيـران الـداخلي         .   على النحو المالئم    وأي آليات يضعها الفريق    طاريةاإلآليات االتفاقية   
عام لالتجـار باالنبعاثـات     الوطني  المخطط  ال وكان المثال على ذلك هو       ،والدولي عندما يتعلق األمر بالتدابير االقتصادية     

 .بعاثات الطيران الداخلي فقط ما تطبقه أستراليا والذي شمل انمثللجميع قطاعات االقتصاد 

 مـن الخيـارات لخفـض       وجـود مجموعـة    إلى   بسماجوغلو، أشار السيد    ةه الرئيس تردا على سؤال طرح   و - ٩
وأكـد علـى أن   .   وبروتوكول كيوتواإلطاريةاالنبعاثات شملت جميع غازات الدفيئة وجميع القطاعات في إطار االتفاقية       

عاثات الطيران بل على القطاعات التي يمكن أن تكون التدابير فيها أكثر فعالية             الدول قد تقرر عدم تركيز جهودها على انب       
 اإلطاريةالخيارات الخاصة بانبعاثات الطيران الداخلي التابعة لالتفاقية         مجموعة تقديم   ة الرئيس توطلب.  من حيث التكاليف  

 .من الخيارات النبعاثات الطيران الدولي مجموعة إعدادهإلى الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ لينظر فيها عند 

 األوسع نطاقـا، أكـد   اإلطاريةوردا على سؤال آخر بشأن كيفية تعزيز االيكاو لمصداقيتها في إطار االتفاقية             -١٠
 االيكاو لخفض انبعاثات الطيـران الـدولي مـن خـالل        بإجراءات على أن الدول كانت على وعي تام         بسماجوغلوالسيد  

ة قسم البيئة بوصفها أمينة للجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران ومسؤولين آخرين من االيكاو فـي                  مشاركة رئيس 
 إلى أن تصنيف انبعاثـات الطيـران الـدولي    ة الرئيستوأشار.   ومن خالل توزيع البيانات    ،اإلطاريةاجتماعات االتفاقية   

 التحدي الذي تواجهه االيكاو فـي  هو لبات من الطيران الدولي كان  خارج المجاميع الوطنية وتكليف االيكاو بتلك االنبعاث      
بل أيضا  فحسب،  فقد ألقى بالمسؤولية على االيكاو ليس في مجال التعامل مع انبعاثات الطيران الدولي              .  مجال االتصاالت 

 إطـار ان الدولي خـارج      والتصورات واالتصاالت الفعالة بشأن الطير     عالمجميع المسائل المرتبطة بذلك من قبيل اإل      في  
 شاملة للتعامل مع هذه المسائل بما في ذلك تلبية      إستراتيجيةلقي على الفريق التزام أكبر لوضع       ولذلك أُ .  اإلطاريةاالتفاقية  

 إال أنها لم تسفر عـن       ،مساحة للتعاون والتآزر  كانت هناك   وبينما  .  مقتضيات االتصاالت وتقديم التقارير والرصد والتقييم     
ن الطبيعة االستراتيجية لمداخلة الفريـق وموقعـه        عوأثار ذلك أسئلة    .   تنفيذ االلتزام خارج االيكاو    بمسؤوليةع  االضطال

 .  داخل اإلطار المؤسسي لاليكاو واستمرار وجوده بعد االجتماع الرابع له

 انبعاثات الطيـران  وأعيد التأكيد من جديد على أن االيكاو ينبغي لها أن تمارس دورها القيادي في التعامل مع            -١١
الدولي وإال فإن منظمة أخرى قد تضطلع بذلك بما يناقض دور االيكاو كمنظمة دولية مسؤولة عن الطيران المـدني فـي             

وتم التأكيد على أنه إذا اضطلعت االيكاو بمسؤولياتها فإن جهودها ستحظى بالتقدير داخل اإلطـار               .  إطار اتفاقية شيكاغو  
 .ريةاإلطاالعالمي لالتفاقية 

هلي ينبغي تحديد دور جديد لاليكاو مثل التدقيق البيئي؟ وهل يمكن لاليكاو تحديـد أفـضل             : ٢٥ رقم    النموذجي لاالسؤ
 الممارسات ونشرها؟

أن وجود وظيفة تدقيق بيئي لاليكاو قد يكمل دورها في إجراء عمليات تدقيق السالمة واألمن               ب أفاد أحد اآلراء   -١٢
 والتطـور فـإن     لإلعدادوبينما يحتاج هذا األمر إلى وقت       .  لبوصفه مبادرة متوسطة األج   وأن هذا األمر يمكن أن يحدد       

 كما أنه يثبت أن المنظمة لديها الخبرات        اإلطاريةوجود برنامج تدقيق بيئي يمكن أن يعزز مصداقية االيكاو داخل االتفاقية            



 - 4 - GIACC/2-SD/3 

ما يحدث على المستوى العـالمي فـي مجـال           المعلن بشكل موضوعي ع    اإلبالغالمطلوبة وأنها تضطلع بالمسؤولية عن      
 . أمر سابق ألوانه لاليكاوق بيئيتدقيوجود وظيفة  مناقشة ورأى بعض األعضاء اآلخرون أن.  يانبعاثات الطيران الدول

 إلى أنه في الوقت الذي ال توجد فيه عملية تدقيق لدى االتفاقيـة              بسماجوغلو السيد   قالاألسئلة،  ردا على أحد     -١٣
عملية االستعراض المذكورة لتحديد امتثال أطراف المرفق األول اللتزاماتها وفقـا لبروتوكـول كيوتـو                 أن  إال اإلطارية

 . تجري اآلنلخفض االنبعاثات

أن الفريق كان يناقش التفاصيل قبل االتفاق على المسائل الرئيـسية          ) االتحاد الروسي (باكورين  . الحظ السيد أ   -١٤
ينبغي ) تغير المناخ وهي المهمة الرئيسية للفريق المعني بالطيران الدولي و       ( الطموحة   وأشار إلى أنه بغية صياغة األهداف     

 هل يريد الفريق للطيران المدني أن يواصل التطور والنمو؟ هل يعتقد الفريق فـي          : وهي ،ول األسئلة التالية  داللفريق أن يت  
جوية للركاب ستواصل نموها بغض النظـر عـن        عدم وجود بديل حقيقي للطيران المدني؟ هل يعتقد الفريق أن الحركة ال           

ارتفاع أسعار الوقود؟ فإذا كان الرد بااليجاب، فستكون عندئذ أكثر األهداف والمهام وضوحا أمام الفريـق علـى النحـو                    
اتخاذ جميع التدابير الالزمة لخفض اآلثار السلبية لالنبعاثات التي يصدرها الطيران المـدني بمـا يكفـل تطـوره      : "التالي

تاج إلى النمو ويجـب علـى        هو أن الطيران المدني اح     وكان العنصر األساسي  ."  همولمستقر ويحقق دعم الرأي العام لن     ا
قـوي  ولهذا السبب يحتاج الفريق إلى برنـامج        .  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ أن يجعل هذا النمو ممكنا          

وإذا اتفق الفريق على هذه النقطة سيكون من اليسير معالجة مجموعـة            .  امالفريق تأييد الرأي الع   منح  لخفض االنبعاثات ي  
 هل يعتقد الفريق أن عليه أن يكون ايجابيا أم سلبيا في تحقيق ذلك الهدف؟  هل يريد الفريق من                    : وهي ،أخرى من األسئلة  

لجميع الدول الموقعة؟  هل ينبغي تكون مجرد مراقب أو استشاري أم قوة دفع تتخذ القرارات التي تكون ملزمة         االيكاو أن   
أن يكون الحل الذي تقدمه االيكاو محدودا جدا، مثل أن يشمل الرحالت الجوية الدولية فقط، أم أن يكون عالميا؟  وأعرب                     

واعتقد السيد باكورين أن قوة االيكاو تكمن في وضعها   .   حقيقية عالمية بدون أي قيود على تطبيقها       إلجراءاتعن تفضيله   
وإذا استطاع الفريق االتفاق على هذه      .  وهي أبعد ما يكون عن وضع المراقب أو االستشاري        .  عد القياسية للصناعة  للقوا

 . عليهاواإلجابةالنقطة فجميع األسئلة والردود األخرى ستسهل صياغتها 

 إمكانيـة دى أن الفريق يحتاج في هذه المرحلة إلى الدخول في بعض التفاصيل مثل م  إلى  أشار السيد باكورين     -١٥
فقـد أشـار إلـى أن       تاح،  وإذ أكد على أن ذلك م     .  يوضع قواعد قياسية تخص الصناعة لخفض انبعاثات الطيران الدول        

فهل ينبغي أن يشمل الطيران كلـه أو  .   لديه الوصفة المطلوبة، حيث أن بهالفريق إذا اتخذ خفض الضوضاء مثاال يحتذى   
هـل  .  ى السيد باكورين أن ذلك األمر ينبغي أن يغطي الطيران التجاري كلـه جزءا صغيرا منه مثل الطيران الدولي؟ رأ     

هل هناك حاجـة    .   لتحقيق الهدف  إلزاميايكون  أن  ؟ رأى أنه ينبغي     إلزامياتقديم الدول للتقارير طوعيا أم      يكون  ينبغي أن   
شتركة تقـدمها االيكـاو؟    لوجود خطة عمل تعتمدها الدول وهلي ينبغي أن تكون خطة العمل هذه موضوعة على أسس م               

 اإلعفـاءات هل يمكن أن يكون هناك تنوع وفروق بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وفـي               .   بالطبع كانت نعم   اإلجابة
هل هناك مساحة ألدوات السوق     .   طالما أنها ال تؤثر على الرأي العام وال تحجم تطور الطيران المدني            ،وغير ذلك؟  نعم   
 طالما كانت هذه األدوات عالمية وليست محلية أو جزئية وكانت غيـر تمييزيـة وتـسعى                 ،نبعاثات؟ نعم مثل االتجار باال  

 أم عالميا؟  رأى السيد باكورين أن المبـادئ  إقليمياهلي ينبغي أن يكون االتجار باالنبعاثات       .  لتحقيق الهدف بشكل واضح   
 .اقبهاترويجب أن توضع على المستوى العالمي وأن تصيغها االيكاو 

هل يعتقد الفريق أن الطيران المـدني يمكـن أن يـستغل فرصـة الحلـول                :  كان هناك سؤال رئيسي آخر     -١٦
العالية أو مصادر الطاقة البديلة؟ هل ينبغي أن يعتمد على المعجزات واألرقام العالية المتوقعة لالنخفاض؟ هل               لتكنولوجية  ا

ا يمكن أن تمثل تلك الطائرة حال حقيقيا لمعظم مسائل االنبعاثـات فـي   يمكنه أن يتخيل طائرة تعمل بالطاقة النووية؟ وبينم    
 من الضروري توخي الواقعية ومطالبة األفرقة العاملة     وكان.  ى لمستوى القنبلة النووية    ترق االبر أو حتى في البحر إال أنه      

أال المـرجح    ومن   ،ريدة ليس لها بديل   إن الطيران المدني وسيلة نقل ف     .  بأال تدخل في الخياالت وأال تعد بأكثر من الالزم        
وينبغي للفريـق أن يبحـث عـن    .  ٢٠٥٠التي يتوقعها الفريق حتى سنة األجل  طويلة  خالل المدة يكون هناك بديل حتى     

 .حلول تأخذ في الحسبان الحاجة إلى التطور والنمو
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ألة تغيـر المنـاخ العـالمي    عند معالجة مـس :  ختاما طلب السيد باكورين من الفريق دعم البيان المهم التالي       -١٧
وأال تكـون مجـرد   الطيـران  وخفض انبعاثات الطيران المدني يجب أن تبذل االيكاو الجهد لوضع قواعد قياسية لصناعة   

 . وبما أن التوصيات ليست إلزامية على كل دولة فإنها لن تؤدي إلى حل،مراقب أو استشاري

كورين بلورت المسائل االستراتيجية الرئيسية التي يتعـين        أن تعليقات السيد با    ا، عند مالحظته  ة الرئيس تأشار -١٨
ن األفرقة العاملـة أن تقـوم        ستمثل وقفة مفيدة للنظر في األعمال التي يتوقع م          هذه التعليقات  على الفريق تناولها، إلى أن    

 .بها

ى مستوى القواعـد     على أن التفاصيل الخاصة باالنتقال إل      ة الرئيس ت إلى مسألة القواعد القياسية، أكد     باإلشارة -١٩
 يود أن يقدم فكرة جديدة لقواعد       ما يفرغ من أعماله   وتبادر سؤال عما إذا كان الفريق عند      .   للفريق ثل تحديات القياسية ستم 

د وأشارت الرئيسة إلى أن القواعد القياسية ستظهر في نهاية المطاف في أطر الرص            .  قياسية في مقابل األهداف الطموحة    
 وغيـر   واإلنفـاذ إلى عمليات االعتماد والرصد     تشير  وينبغي النظر بعناية لهذه المسألة ذلك أن القواعد القياسية          .  والتنفيذ
وشددت الرئيسة على أن الفريق أراد منهجا أكثر مرونة يسمح بتعديل التدابير واعتمادها من قبـل الـدول حـسب           .  ذلك

 .توضيحالالقواعد القياسية مثيرة للجدل وتحتاج إلى وعلى ذلك فإن مسألة .  ظروفها المعينة

إلى أن األسئلة الخاصة بالعالقة بين األهداف الطموحة العالمية والمبـادئ علـى المـستوى               أشارت الرئيسة    -٢٠
ـ    ليويتعين على الفريق أن يفكر في التدابير العملية لخفض انبعاثات الطيران ال           .  العالمي كانت مفيدة   ا لي التي يمكن تحقيقه
 اقترح أن يدرس الفريق مسألة عمليات حظر الطيران الدولي والتي أدى فرضها في              ،وفي هذا السياق  .  في المدى القريب  

 .بعض المطارات إلى زيادة في انبعاثات الطيران

 أشارت الرئيسة إلى ظهور توافق في اآلراء على أنه من السابق ألوانه النظـر               ،تلخيص النقاش بعد ذلك   عند   -٢١
ا بعد التنفيذ   مويمكن للفريق أن يناقش هذا الموضوع في مرحلة الحقة في سياق            .   وظيفة التدقيق البيئي لاليكاو    في مسألة 
وعلى غرار ذلك يمكن تنـاول مـسألة   .  الية التدابير ووضع القواعد القياسية التي يمكن تدقيق الدول بمقتضاها       عالختبار ف 

.  ق في مرحلة التدقيق في وقت بعيد في المستقبل عندما يكون التنفيذ جاريـا القواعد القياسية في وقت الحق حيث أنها تنطب     
 ووضع  يوأشارت إلى أن الموضوع المشترك من تبادل اآلراء كان ريادة دور االيكاو في معالجة انبعاثات الطيران الدول                

ن االيكـاو ليـست مراقبـا أو        كما ذكر السيد باكورين فإ    .  مة للمضي قدما في هذه العملية     بعض المسؤوليات على المنظ   
وأشارت الرئيسة إلى أن الفريق العامل المعني بوسائل تقييم التقدم سـيكون            .  استشاريا بل مساهما رئيسيا في تلك العملية      

 .  وجمع المعلومات إلخواإلبالغالرصد و المؤسسي ودور االيكاو باإلطارعليه معالجة المسائل الخاصة 

  الخطط والجداول الزمنية النجاز المهام المحددة: ل من جدول األعما٤البند رقم 

 الثاني والثالث للفريق المعني بالطيران الدولي وتغيـر         ين التقدم في األعمال في فترة االستراحة بين االجتماع        إجراءات
 المهام وتوزيع المسؤوليات وتحديد النتائج القابلة للتحقيقسناد إ: )١٨/٢/٢٠٠٩-١٦مونتريال، (المناخ 

األهداف والتـدابير   ( بشأن الهيكل المقترح لألفرقة العاملة الثالثة        ٢ الفريق في الورقة غير الرسمية رقم        نظر -٢٢
 إلى مشروع االختصاصات لكل فريق من األفرقة العاملـة والـذي تـم              إضافة ،وتكليف المشاركين ) ووسائل تقييم التقدم  

ألعضاء في السماح لمستشاريهم بالمشاركة فـي األفرقـة   يعود لالقرار ذكر أمين الفريق أن و.  توزيعه في أثناء االجتماع 
وعنـد  .  واقترح أن آلية تنفيذ مهام األفرقة العاملة ينبغي أن تترك لرئيس كل فريق عامل بالتشاور مع أعضائه                .  العاملة

 الوثائق االلكترونيـة   شجع أمين الفريق على تقاسم    ،اقتراح تنفيذ العمل بأكبر قدر ممكن من خالل االجتماعات االفتراضية         
وأشار إلى أنه بمجرد االتفاق على اختصاصات األفرقة العاملة فسوف ترفق           .  واستخدام أساليب عقد االجتماعات عن بعد     
 . بحيث يكون بها سجل كامل بهيكل األفرقة العاملة وتشكيلها واختصاصاتها٢بنسخة منقحة من الورقة غير الرسمية رقم 

تماع واحد على األقل لكل فريق عامل سواء كان افتراضيا أم غير ذلك قبل اجتمـاع                عقد اج اقترحت الرئيسة    -٢٣
 بحيث يـستطيع  ٢٦/٩/٢٠٠٨ إلى ٢٢الفريق التوجيهي التابع للجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران في سياتل من         

  وأشـارت إلـى      .ران في أعمال األفرقة   الفريق التوجيهي النظر في مساهمات اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطي           
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 بشأن تغير المناخ فـي أكـرا، غانـا    ةاإلطاريفائدة عقد األفرقة العاملة الجتماعها األول بعد اجتماع اتفاقية األمم المتحدة          
ة عقد اجتمـاعين لكـل فريـق      واقترحت الرئيس .  اإلطاريةبما يمكنها من دراسة مداوالت االتفاقية       ) ٢٧/٨/٢٠٠٨-٢١(

 الثاني والثالث للفريق المعني بالطيران الدولي وتغيـر         ين أو غير ذلك، بين االجتماع     اافتراضيكان  على األقل سواء    عامل  
 الـسابق علـى ذلـك       األسـبوع  عقد اجتماع ثالث قبل االجتماع الثالث للفريق، مثـل           إمكانية إلى   اإلشارةوعند  .  المناخ

 يمكـن أن يتـرك   إضـافي قة العاملة، أشارت إلى أن قرار عقد اجتمـاع   االجتماع، اعتمادا على التقدم الذي تحرزه األفر      
 تم التأكيد على أن هذا االجتماع ال ينبغي أن يكون قبل االجتماع الثالث للفريق المعنـي  ،وفي هذا الصدد.  لرؤساء األفرقة 

ة ووضعها على موقـع الـشبكة       ذلك توخيا لضرورة إعداد تقارير األفرقة العامل      و ،بالطيران الدولي وتغير المناخ مباشرة    
 . قبل ذلك االجتماعان الدولي وتغير المناخ بوقت كافالمؤمن للفريق المعني بالطير

 بآرائهم في األفرقة العاملة األخـرى علـى         اإلدالءيمكنهم  في أثناء المناقشات أوضحت الرئيسة أن األعضاء         -٢٤
ى طلب عضو الواليات المتحدة انتقاله من الفريق العامـل           إل اإلشارةوعند  .  الرغم من أنهم معينون في فريق عامل بعينه       

المعني بالتدابير إلى الفريق العامل المعني باألهداف، أشارت إلى أنها ستتحقق مما إذا كان أي عضو آخر في ذلك الفريق                    
دعم لرؤسـاء األفرقـة     وأكدت الرئيسة على أن األمانة ستوفر ال      .  يمكن أن يعاد تعيينه في الفريق العامل المعني بالتدابير        

وأعاد إلـى   .  وفيما يتعلق بتقديم خدمات اللغات، أشار رئيس المجلس إلى أن المنظمة لديها موارد مالية محدودة              .  العاملة
 خـدمات الترجمـة التحريريـة       في حاالت كثيرة في الماضي    قدمت  األذهان أن االتحاد الروسي والصين والدول العربية        

 .أن المسألة ينبغي أن تترك لألمانة العامةذكر ووالترجمة الفورية، 

يتغير اسم الفريق العامل المعني باألهـداف  : ووافق الفريق على تغيير أسماء األفرقة العاملة على النحو التالي         -٢٥
 تـدابير تحقيـق   "ويتغير اسم الفريق العامل المعني بالتدابير إلـى         " الفريق العامل المعني باألهداف الطموحة العالمية     "إلى  

وتم االتفاق  ".  الفريق العامل المعني بالرصد والتنفيذ    "ويتغير اسم الفريق المعني بوسائل تقييم التقدم إلى         " خفض االنبعاثات 
قتراحات بالجمع إما بين الفريقين العـاملين المعنيـين بالتـدابير    ال على األفرقة العاملة الثالثة على الرغم من ا   اإلبقاءعلى  

 .الفريقين المعنيين باألهداف والرصد والتنفيذوالرصد والتنفيذ وإما 

وأشار رئيس الفريق العامل المعني بتدابير تحقيق خفض االنبعاثات إلى أن األفرقة العاملة ينبغي أن يفسح لها                  -٢٦
 مـن الورقـة غيـر       ٢-١واقترح أن تعدل الفقرة     والكانسو   ياتااألالمجال اللتماس المساعدة من مؤسسات الصناعة مثل        

 لتبين أن ٤-١ كما تم االتفاق على تعديل الجملة األولى من الفقرة        ،وتم االتفاق على ذلك   .   على ذلك النحو   ٢ رقم   الرسمية
وأن نفيذ ما كلفـوا بـه   كل فريق عامل يمكن أن ينظر في أي موضوع آخر ذي صلة يعتقد األعضاء أنه سيساعدهم في ت          

 ومـداوالت  ٢٢-٣٦من قرار الجمعية العموميـة  ) ك(حسبان المرفق الجملة الثانية ستعدل لتشير إلى أنهم سيأخذون في ال 
 .االجتماعين األول والثاني للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

من اختـصاصات  ) و(وبينما أقر بأن الفقرة    .  استعرض الفريق بعد ذلك مشروع اختصاصات األفرقة العاملة        -٢٧
 دعت الفريق إلى النظر في آليات تيسير التنفيذ على الـدول، فقـد              ،ض االنبعاثات الفريق العامل المعني بتدابير تحقيق خف     

اقترح تعديل اختصاصات كل فريق عامل لتبين الحاجة إلى مراعاة االحتياجات الخاصة بالبلدان النامية وتحديـد التـدابير                  
 .لمساعدتها

 اقترح أحد األعضاء تغيير كلمـة       ،لميةفيما يتعلق باختصاصات الفريق العامل المعني باألهداف الطموحة العا         -٢٨
مـن  " الطموحة"تحذف كلمة  " اإلجراءات"وتحت عنوان   " عالمية"إلى كلمة   " المهمة"في السطر األول تحت عنوان      " مختلفة"

النتائج القابلـة  "وتحت عنوان .  حيث أن هاتين الفقرتين تتعلقان باألهداف متوسطة األجل وطويلة األجل    ) وج) الفقرتين ب 
تقرير إلى االجتماع الثالث للفريق المعني بالطيران الدولي وتغيـر          "تعدل الجملة األولى لتصير على النحو التالي        " حقيقللت
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 وجداولها  ،استهالك الوقود في  كفاءة  الفي صيغة    العالميةالمناخ يعرض مجموعة من الخيارات بشأن األهداف الطموحة         
ومجموعة أخرى من الخيارات بشأن      GIACC/2-WP/4لوارد في ورقة العمل     بما في ذلك االقتراح ا    ،  الزمنية ومقاييسها 

، وأن  )يظهر النص الجديد بالخط العـريض      (" األجل وطويلة األجل لكفاءة استهالك الوقود، إن وجدت        متوسطةاألهداف  
حـذف  " المهمة "اقترح عضو آخر تحت عنوان    و".  هذه"بكلمة  " هذا"تعدل الجملة الثانية عن طريق االستعاضة عن كلمة         

" والنمو الكربوني المحايد باإلضافة إلى خفض االنبعاثـات       " من الفقرة الثانية وحذف عبارة       "النمو الكربوني المحايد  "عبارة  
واالستعاضـة عـن كلمـة      ) من الفقـرة أ   " كل دولة على حدة   "، حذف عبارة    "اإلجراءات"من الفقرة الثالثة وتحت عنوان      

وأن تضاف فقرة جديدة تشير إلى تقديم المشورة عن كيفيـة مراعـاة الظـروف      )  الفقرة ب  في" الطموحة"بكلمة  " مختلف"
 إمكانية في الفقرة الثانية إلى      اإلشارة "المهمة"واقترح أحد األعضاء بدال من ذلك تحت عنوان         .  الخاصة في البلدان النامية   

 إلـى خفـض     إضـافة ثالثة إلى النمو الكربوني المحايـد        وفي الفقرة ال   ،النمو الكربوني المحايد والمسائل المتعلقة بتحقيقه     
حيث يقرأ  ب "قصيرة األجل " عبارة   إضافة "المهمة"واقترح عضو آخر تحت عنوان      .  االنبعاثات والمسائل المتعلقة بتحقيقهما   

 إلـى ورقـة العمـل       إشـارة وأن تـضاف    ،  "ن الخيارات لألهداف قصيرة األجل    مجموعة م ".. النص على النحو التالي     
GIACC/2-WP/4    بـدال مـن   "اإلجراءات"من فقرة ) اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران في الفقرة أ  " بعد عبارة 

ن نطـاق  بشأ  وفقا لما اقترح، وأن تضاف فقرة جديدة تشير إلى تقديم المشورة    "النتائج القابلة للتحقيق  "وضعها تحت عنوان    
وأشـار أحـد    ).  اليكاو ودولها األعضاء بدال من الفقرة المقترحة الجديدة بـرقم د          تطبيق الخيارات واآلثار الواقعة على ا     
 إلى اختصاصات الفريق العامل المعني بالرصد والتنفيذ بدال مـن الفريـق             إضافتهااألعضاء إلى أن الفقرة الجديدة ينبغي       

يـتم تنقـيح     واقترح أحد األعضاء أن . ذلك أنها ارتبطت بنطاق تطبيق خيارات عديدة ،العامل المعني باألهداف الطموحة   
.  الجديدة يتم تنقيحها لتشير على وجه التحديد إلى مسائل التمويل والتقنية وبناء القدرات للبلدان الناميـة               )  د اإلجرائيةالفقرة  

عنيـة بحمايـة    اللجنة الم " عبارةبعد  " واألمانة العامة لاليكاو  " عبارة   إلضافة اإلجرائية) واقترح عضو آخر تعديل الفقرة أ     
، وتحت عنـوان النتـائج القابلـة للتحقيـق     "فعل ذلك "تيبعد كلم" والمعلومات المطلوبة" وعبارة "البيئة في مجال الطيران  

وأكد ".  المقاييس"ة  كلمبعد  " والمعلومات المطلوبة " وأن تضاف عبارة     "الجداول الزمنية "بعد عبارة   " التحديات"ة  كلمتضاف  
قـد سـببت ازدواجـا فـي        )  ب ئيـة اإلجرافقرة  العني بتدابير تحقيق خفض االنبعاثات على أن        رئيس الفريق العامل الم   

 . التي سينفذها فريقه العاملاإلجراءات

 تحـت   ءفيما يتعلق باختصاصات الفريق العامل المعني بتدابير تحقيق خفض االنبعاثات، اقترح أحد األعـضا              -٢٩
االستعاضة عن كلمة خفض بكلمة     " اإلجراءات"وتحت عنوان   " الجةمع"بكلمة  " خفض"عنوان المهمة االستعاضة عن كلمة      

) في الفقـرة ب   ]")  المعاوضات المحتملة  وإبراز("[وحذف الكلمات الواردة بين قوسين مربعين وهي        ) في الفقرة أ  " معالجة"
 .تشير إلى تحديد تدابير مساعدة البلدان النامية)  فقرة جديدة حوإضافة

 "المهمـة " اقترح أحد األعضاء تحت عنـوان   ،فريق العامل المعني بالرصد والتنفيذ    فيما يتعلق باختصاصات ال    -٣٠
تشير إلـى تحديـد التـدابير    )  فقرة جديدة د  إضافة "اإلجراءات"وتحت عنوان   " األهداف"قبل كلمة   " الطموحة" كلمة   إضافة

بعبـارة  " تقيـيم "تعاضـة عـن كلمـة     االس"المهمة"واقترح أحد األعضاء اآلخرين تحت عنوان    .  لمساعدة البلدان النامية  
واقترح عـضو  ".  جمع البيانات"بعد عبارة " واالتصاالت"ة كلم إضافة "النتائج القابلة للتحقيق"وتحت عنوان   ،  "عن اإلبالغ"

 فقرة  إضافة "اإلجراءات"في نهاية الجملة، وتحت عنوان      " وفقا لاللتزامات الدولية  " عبارة   إضافة "المهمة"آخر تحت عنوان    
 وفقـا للمـادة   بالتزاماتها عن التقدم الذي تحرزه بلدان المرفق األول في الوفاء       باإلبالغلتحديد كيفية قيام االيكاو     ) ھيدة  جد
حجم ومستوى تلك  "باالستعاضة عن عبارة    )  ب اإلجرائيةواقترح أحد األعضاء تعديل الفقرة      .   من بروتوكول كيوتو   ٢-٢

 اإلعـالم مـسائل  " وقت كـاف لدراسـة بنـد         ا إلى أن الفريق لم يكن لديه      ة الرئيس توأشار".  المطلوبة"بعبارة  " البيانات
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 وسيحال إلى الفريق العامل المعنـي      "واالتصاالت النابعة من االجتماع الثاني للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ          
 .بالرصد والتنفيذ للنظر فيه

 واختصاصات األفرقة العاملة مع مراعاة االقتراحات       ٢ة رقم    الورقة غير الرسمي   بإنهاء ةوكلف الفريق الرئيس   -٣١
المـؤمن   ستنشر علـى الموقـع   ٢ولوحظ أن الورقة غير الرسمية المنقحة رقم        .  التي قدمت في أثناء مناقشات االجتماع     

راء الـذي   بشأن توافق اآل WP/2 وحتى ورقة العمل     ١وكان من المفهوم أن ورقة المناقشة رقم        .  المكرس المؤمن للفريق  
تحقق بصدد النموذج الموحد سوف تنقح لتشمل االستنتاجات التي تم التوصل إليها في االجتماع الراهن وأنهـا ستوضـع                   

وستكتمل الورقة قبل االجتماع األول لألفرقة العاملة وتراعيها تلك األفرقة فـي            .  على موقع الشبكة التماسا للتعليق عليها     
 .الجزء األول من أعمالها

   وعناصر السياسات العامة التي ينبغي أن يعدها الفريقاإلجراءاتتخطيط عناصر  : من جدول األعمال٣ البند

   بشأن اآلثار البيئية للطيرانواإلقليميةتبادل المعلومات عن المبادرات وخطط العمل والتدابير الوطنية 
 األول للفريـق المعنـي      لم يستطع حـضور االجتمـاع     ) الهند(جوهين  .  إلى أن السيد ك    إشارتهفي معرض    -٣٢

الفريق علـى أن الهنـد سـوف    ولكل من االيكاو صاهي . ب. أكد السيد ر  سباب قاهرة،   ألبالطيران الدولي وتغير المناخ     
 للجمعية العموميـة    ٣٦تشارك وتساهم منفردة ومع الجماعة في معالجة وحل المهام التي كلف بها الفريق من قبل الدورة                 

 .٢٢-٣٦من قرار الجمعية العمومية ) ك(ار العام للمرفق  وفقا لإلط٢٠٠٧في سبتمبر 

ي من جديد على موقف الهند من أن انبعاثات غازات الدفيئة لكل فرد هي األسـاس العـادل                  وأكد السيد صاه   -٣٣
وأكد على أن دولته، بينما تواصل التنمية والنمـو المـستدام، قـد أظهـرت أن           .  التفاق عالمي على معالجة تغير المناخ     

وأعـاد الـسيد    .  ثات غازات الدفيئة حسب الفرد لن تتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة حسب الفرد في البلدان المتقدمة              انبعا
 اإلطاريـة  التأكيد من جديد على أن مسألة تغير المناخ في الطيران الدولي يجب تناولها وفقا التفاقية األمم المتحدة                   صاهي

 فقد أيد ودعم كل التعليقات  ،وفي هذا الصدد  .  ئ المسؤولية المشتركة والمتباينة   بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو ومباد     
 وقد وضعت الجمعية العمومية لاليكاو مبـدأ المـسؤوليات المـشتركة            ،التي قدمها أعضاء آخرون مؤيدين لهذه المبادئ      

ولذلك فمـن المهـم   . نه في الفريقوأنه ال يمكن التفاوض بشأ) ك(، المرفق ٢٢-٣٦والمتباينة في قرار الجمعية العمومية     
 بشأن تغير المناخ نصا وروحا في الفريـق    اإلطارية االحترام الكامل لألحكام والمبادئ الخاصة باتفاقية األمم المتحدة          إبداء

 على أن النمو االقتصادي المستدام والفعلي أمـر حـساس لكـل البلـدان       تأكيده صاهي، عند    وشدد السيد .  ونتائج أعماله 
 .ة، على أن تلك البلدان ال تستطيع في الوقت الراهن حتى مجرد النظر في فرض قيود كمية على انبعاثاتهاالنامي

وذكر السيد صاهي أن الهند قد كشفت مؤخرا عن خطة عمل وطنية قوية لتغير المنـاخ وأن تلـك الجهـود                      -٣٤
تقييم الخط األساسي لقوائم حصر غـازات  وتجري بالده أيضا دراسة ل.  تعززت بقدر كبير من خالل الدعم المالي والتقني   

 . في المستقبلهوإجراءاتالدفيئة من الطيران المدني الدولي في الهند مما قد يساعد حكومته على تنفيذ خطط التخفيف 

، واإلبـالغ وأشار السيد صاهي، في معرض تأييده الكامل لتشكيل األفرقة العمالة المعنية باألهداف والتدابير                -٣٥
وأكد على أن األفرقة .  سوف تسهم بوصفها عضوا في الفريق العامل المعني بتدابير تحقيق خفض االنبعاثات          إلى أن الهند    

العاملة ينبغي أن تعمل على أساس بيانات موثوقة تقدمها اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران والمعلومات التقنية                  
 ينبغي أن ترسل تقريرها المؤقت ومعطياتها بعـد االجتمـاع الثالـث             اهي أيضا على أن االيكاو    صوأكد السيد   .  األخرى

، بحيـث  اإلطارية الزمني لمفاوضات االتفاقية باإلطار، التزاما ٢٠٠٩ يونيو في موعد أقصاه اإلطاريةللفريق إلى االتفاقية    
السياسة العامة والمشورة إلـى      الذي كلف المجلس بتقديم      ٢٢-٣٦ عمال بقرار الجمعية العمومية      اإلطاريةتراعيه االتفاقية   

 .اإلطاريةاالتفاقية 

 . الفريق علما بالبيان المذكور أعالهأحاط -٣٦
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 اختتام االجتماع

 على مشاركته في االجتماع الثـاني للفريـق         اإلطارية، ممثل االتفاقية    بسماجوغلوشكر رئيس المجلس السيد      -٣٧
، فقد قام نيابة    اإلطاريةلك هي مهمته األخيرة ممثال لالتفاقية       وإذ ذكر الرئيس أن ت    .  ني بالطيران الدولي وتغير المناخ    المع

 عن خالص تقديره لحضوره في االجتماع الثاني للفريق وعلى مساهماته الكثيـرة فـي            باإلعرابعن االيكاو وعن الفريق     
االيكـاو االتفاقيـة   أعمال االيكاو، ال سيما اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران وعلى تيـسير العالقـات بـين                  

 . في جهوده في المستقبلبسماجوغلووتمنى النجاح الباهر للسيد .  اإلطارية

 تقدم  إلحراز االجتماع أعضاء الفريق الذي عملوا بال كلل في االجتماعين األول والثاني للفريق              ةرئيست  شكر -٣٨
ريق طالرئيسة إلى أن الفريق في منتصف ال      وأشارت  .   للجمعية العمومية  ٣٦في األعمال المناطة بالفريق من قبل الدورة        

 المكثف لألعضاء فـي األفرقـة العامـة         كاالشتراوأن  .  في عمله وأن إطار التقدم نحو االجتماع الثالث قد نوقش بكثافة          
 أعماله وتقديم تقريره    إكمالسيرقى بأعمال الفريق إلى مستوى أعلى وأن المساعدة المقدمة من االيكاو ستمكن الفريق من               

 .لى المجلس والجمعية العمومية بأسلوب ذي معنىإ

 أعربت الرئيـسة    ، عن االمتنان لألعضاء على مشاركتهم ولمستشاريهم على دعمهم        اإلعراب إلى   وباإلضافة -٣٩
وفي الختام شكرت رئيس المجلـس     .  عن تقديرها لموظفي األمانة العامة على عملهم الجاد وامتدحت المترجمين الفوريين          

 . التقدم في أعمال الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخإحراز عن كيفية وإرشاداتهل على دعمه الكام

  ـ انتهـى ـ


