
  

  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل
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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  الثاني االجتماع

  ١٦/٧/٢٠٠٨ إلى ١٤مونتريال، من 

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

  النموذج الموحد للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
  )مانة العامةألا من ةقدمورقة م(

  معلومات أساسية - ١
جـل  أمـن  ية نموذجعملية اعتماد على ول اجتماع له أ في  المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ افق الفريق و ١- ١

لعناصر التي ينبغي استخدامها لوضع برنامج عمل، بمـا      فيما يخص ا  يوجد  ال   توافق في اآلراء أو      يوجدذا كان   إتحديد ما   
جدول زمنـي  ى تم االتفاق علو. ٢٢-٣٦  العموميةقرار الجمعيةب) ك(المرفق فيذ، على النحو المبين في       للتن إطار ذلك   في
 . الثاني للفريقاالجتماعلمناقشات فى ترتكز عليه انموذج موحد شاء نإل

ورد عـشرة   .  مـارس  ٣٠ بحلول   النموذجفي  رج  تدل،  أسئلةعضاء على تقديم مقترحات، في شكل       واتفق األ  ٢- ١
 .بريلأ ٣٠ يعضاء فأل على اهعيوزسؤاال تم ت ٢٦ تضمنفي شكل نموذج يمانة العامة التعليقات  األدتووحعضاء أ

عضاء قبل الموعد النهائي المحدد     أربعة  ورد أ .  مايو ٣٠ النموذج بحلول    أسئلةلرد على   اعضاء  لب من األ  وطُ ٣- ١
يـوم   مـن اآلالـشبكي   موقع  اللى  عدود  هذه الر ونشرت  . ويونيشهر  ول من   سبوع األ ضافية في األ  إردود  أربعة  وردت  و

 . يونيو٩االثنين 

 الموقـع الـشبكي  النهائي، الذي نشر علـى  في النموذج عضاء أ ٨مانة العامة الردود الواردة من    األووحدت   ٤- ١
نهـائي وسـتؤخذ فـي    ا النموذج ال في هذو يونيشهرالردود التي وردت بعد األسبوع األول من ولم تدرج  . و يوني ٢٠ في

 .عضاء من األة الثاني بناء على مبادراالجتماع مناقشة النموذج في خاللاالعتبار 

  الغرض - ٢
الناحيـة  لالسـتراتيجيات الفعالـة مـن        ياإطارا تنفيـذ  وضع برنامج عمل طموح يشمل       ةالفريق بمهم لف  كُ ١- ٢

،  االنبعاثـات خفـض يـق  استخدامها لتحقة والتدابير التي يمكن للدول المتعاقدة من الناحية التكنولوجي  الممكنة  االقتصادية و 
 .وتوصية المجلس ببرنامج العمل ذلك
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قد الواردة في اختصاصات الفريق و    اإلطاري االثني عشر    برنامج  عناصر ال لعضاء  األتفسير  ويعكس النموذج    ٢- ٢
عنـد  و. لخّـص  في اآلراء يشار إلى ذلك ويتوافقعند وجود  ف.  األعضاء الثمانيةردودبطريقة توفر موجزا تجميعيا ل   أعد  
 .اتاالختالفيشار إلى ، وجوده عدم

ـ والهدف من ذلـك هـو ترك      . يتنفيذالر  إلطاابشأن عناصر   لتيسير المناقشات   نموذج  ستخدم ال وسي ٣- ٢ ز هـذه   ي
 حـل  فـي تقدم كبير من المأمول تحقيق وبذلك، . هاراء بشأن لى توافق فى اآل    على المسائل التي لم يتم التوصل إ       المناقشات

 .الختالفاتا

  المناقشة - ٣
ومع ذلك، من المسلم    .  في وضع برنامج العمل    ا كبير ا الثاني للفريق تقدم   االجتماعهذا  أن يحرز   خى  من المتو  ١- ٣

لحـل   مركـزة  مناقـشات إجـراء   يمكن  ،  النموذجاستخدام  وب.  في اآلراء  توافقبعد  فيها  قد ال يوجد    ن هناك جوانب    أبه  
 .الختالفاتا

ولـذلك،  . أكثر من غيـره   لمناقشة هذا الموضوع    مزيد من الوقت    ال االجتماعوبناء على ذلك، يكرس برنامج       ٢- ٣
ـ     من هذا الوقت    ألقصى درجة   االستفادة  على  عضاء  األشجع  ي لمـشاركة فـي    واآراء زمالئهـم    من خالل اإللمام الجيد ب

 .من منطلق روح التوافق االجتماع

جميـع  بـشأن   راء   اآل  في توافقأال يتم التوصل إلى     للدول، من الممكن    بالنسبة  همية برنامج العمل    أل وإدراكا ٣- ٣
فـي الفتـرة بـين      في هذا العمل    تقدم  الالنظر في آليات الحراز     على  عضاء  يشجع األ ولذلك،  . االجتماع في هذا    العناصر
 .االجتماع من هذا الثالثيوم الهذا الموضوع فى وسيتم تناول . ين الثاني والثالثاالجتماع

  اإلجراء المطلوب من الفريق - ٤
  :لييشجع أعضاء الفريق على ما ي ١- ٤

 موقـع الدودهـم علـى   كي تنشر ريقوموا بذلك بعد ذا لم   إقرب وقت ممكن    أ في   يةنموذج جاباتإتقديم    )أ 
  ؛ الثانياالجتماعقبل انعقاد  منآلاالشبكي 

 تخرين كما هو مبين في ردودهم التي نشر       عضاء اآل لنظر في تعليقات األ    بدقة وا   النهائي النموذجتقييم    )ب 
 من؛اآلالشبكي موقع العلى 

 لى توافق فـي   إ التوصل   غرضبخرين  عضاء اآل  وتبادل وجهات النظر مع األ     ات على توضيح  الحصول  )ج 
 ؛ الثانياالجتماع قبل انعقاد اآلراء

  ؛ الثانياالجتماعمناقشة النموذج في خالل  آرائهم في الوقت المناسب إبداء  )د 
فـي ذلـك   ، بما ثني والثالين الثااالجتماع التقدم في عمل الفريق في الفترة بين       الحراز النظر في آليات    )ھ

  .ةن تسهم في هذا العمل خالل هذه الفترة الفاصلأالوقت والموارد التي من شأنها االستعداد لتكريس 

   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق
  ١٣/٦/٢٠٠٨ – لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخنموذج ا

  المشاركين آراء  االختصاصات السؤال  
ونها  تعتبرالتيالبيانات ما هي المدخالت أو   -١

لفريق المعني بالطيران الدولي اتمكين ضرورية ل
هدف يتعلق بالكفاءة في  من وضع وتغير المناخ

 أو اكون كميين أينبغي وهل الوقود؟ استخدام 
  ؟الشموليةو أ الكثافة إلىستند هل ي؟ وانوعي

ستخدم البيانات وي الكثافةعلى م مقياسا يقوم يستخد ذا طبيعة كميةن يكون الهدف أينبغي    -  :توافق اآلراء  أ  -١
  . المتاحة حاليا

  حرق الوقود )/ المسافةx الحمولة(   -
 لتر/الطن الكيلومتري االيرادي   -

 والمتوسطة والطويلة هي األهداف القصيرةما   -٢
مراعاة ، مع الفريق هاقترحين أينبغي التي  األجل

مختلف حترم تن أ لاليكاومقترحات ه ينبغي ألي نأ
أن البلدان، ولمختلف الطيران أسواق الظروف في 

أن  بها واموثوقوثالثة مقبولة الطراف ألاها تعتبر
ن تركز على أينبغي وهل تحسن الرأي العام؟ 

 النطاق  علىككل الطيرانو ي أالطيران الدول
  الخيارات؟يما هو؟ يعالمال

لكربون النمو المحايد لجل القصير، والوقود في األدام ة في استخكفاءالركز الهدف على ي  -  :توافق اآلراء أ  -١
المتعلقة  ةاالطارياألمم المتحدة لية اتفاقية آمرحلة ما بعد تسليما بالالمتوسط في األجل 

 .٢٠١٢  لسنةتغير المناخب

  ككلمقابل الطيران الدولي الطيران    -  :االختالفات
  بياألجل المتوسط النسمقابل  المطلقاألجل المتوسط    -
  ةالمسؤوليات المشتركة وإن كانت مختلفدور    -
  آلية االتجار باالنبعاثات مقابل آلية تعويض الكربوندور    -
  حد أقصى على النموعدم فرض مقابل  المطلقة  االنبعاثاتةكثاف   -
 اتفاق متبادلبنفاذ اإل   -

عند ما هي المدد الزمنية التي ينبغي للفريق توخيها   -٣
جل  والمتوسطة والطويلة األةلقصيرهداف اتحديد األ

 لطيران الدولي؟ل

 :اآلراءال يوجد توافق فى  أ  -١
   :تتراوح المدد الزمنية  -
   سنة ١٥و سنوات ٥بين :  القصير في األجل  -
  ٢٠٣٣-٢٠١٢:  المتوسط في األجل  -
   ٢٠٥٠-٢٠٢٠:  الطويل في األجل  -
  تغير المناخ ب ةالمتعلق ةتفاقية االطاريالالصلة باألطر الزمنية ل  -
   الدوليلنقل الجويتحاد ااالصلة ب  -
 جل والمتوسطة والطويلة األةالقصير هدافألحاجة لال   -

انبعاثات الطيران  التعامل مع للفريق كيف ينبغي  -٤
المناخ؟ استعجال تغير خصائص تتسم باألخرى التي 

تناول  توصيات محددة لالفريققدم ين أينبغي هل و
 ؟يةالعلم الدوائر الغموض الكبير في

 :اآلراءال يوجد توافق فى  أ  -١
  كسيد الكربونأ على ثاني الغالبية ركزت  -
  ة المحددة في كيوتويئة الستغازات الدفجميع   -
  كسيد الكربون أ يثانغازات الدفيئة غير ة دراسمواصلة   -

  ؟ اللجنة المعنية بحماية البيئة  -
  ؟ لمناخ المعني بتغير االفريق الحكومي الدولي  -

 تغير المناخب المتعلقة ةاالحترار العالمي التي اعتمدتها االتفاقية االطاري إمكانية  -
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  المشاركين آراء  االختصاصات السؤال  
لى المجلس الفريق المقدم إتقرير يجب أن يشمل   -٥

و أنبعاثات  االقائمة من الخيارات للحد منوهداف األ
كيف ينبغي . وسائل لقياس التقدم المحرزها وخفض

 ن التقرير؟بين هذه العناصر مالموازنة 

  . متوازنبشكلرصد في التقرير الهداف والتدابير واألو  الثالثةجميع العناصرناول ت  -  :توافق اآلراء  ب إلى أ  -١
  .  ٪ من انبعاثات الطيران الدولي١كثر من بأ تسهم يلدول التاالقتصار على ا  -  :االختالفات

  تعويض الكربونخيارات   -
 راءآل توافق في اق فيهاعلى المجاالت التي يتحقالتركيز   -

ا كون أساسيينبغي أن قياس الذي مالما هو نوع   -٦
األسطول  -: الوقوداستخدام في ة كفاءاللهدف 

على والعالمي على الصعيد الخدمة في الموجود 
 الوطني، من جانب المشغل؟و االقليميالصعيد 

 :اآلراءال يوجد توافق فى   أ  -١
 الوقود/لطن الكيلومتري االيرادياتؤيد األخذ بوحدة الغالبية    -

  مشغل الحسب و  أالوطنيالصعيد العالمي مقابل لصعيد    -  :االختالفات
  مزيد من التحليليطلب ال  -
   أساس مزدوج  -
 لكربونعلى أساس حساب ا التقدير  -

تسهم في  التي ال الفريقعمال ألعناصر بالنسبة   -٧
ير الوقود مثل التداباستخدام تحسين الكفاءة في 
 الكربون والوقود وتعويضالقائمة على السوق 

في عملية تحديد للفريق تناولها ، كيف ينبغي ويالحي
 هداف؟األ

 اآلراءال يوجد توافق فى   ب  -١

   فقطالوقود استخدام في ة كفاءالز على يركعدم الت  -  :االختالفات
  هداف أشكل ي فناولها تعدم   -
  لكربون لصافي على أساس األثر الهداف األوضع   -
 ة اللجنة المعنية بحماية البيئةالتماس مشور  -

التقارير فريق بشروط لتقديم وصي الين أينبغي هل   -٨
ه ن تتخذأما هو الشكل الذي ينبغي وبالنسبة للدول؟ 

 ؟التقاريرهذه 
 

 اآلراءال يوجد توافق فى   ب  -١

  فريق أن يقدم توصياتيمكن لل  -  :االختالفات
   ن يقدم توصياتفريق أ ينبغي للال  -
    هذه الشروطعضاء بوضعكل دولة من الدول األستقوم   -
  ال تقتصر على استخدام الوقود   -
  عمليات والشحنالتتضمن معلومات عن   -
   االتصاالت  المتخذالتدبيرسهل ين أينبغي   -
  جراءات التي تتخذها الدول رصد اإل  -
  اخ تغير المنب المتعلقة ةمع االتفاقية االطاريتتسق   -
 التدقيقجراءات إتوفير   -
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  المشاركين آراء  االختصاصات السؤال  
ضرورية ما هي العناصر الرئيسية التي ستكون   -٩

 بشأن تغير المناخ؟عاجل برنامج عمل للدعوة إلى 
 اآلراءال يوجد توافق فى   وإلى أ   -٢

   ةتدابير الكفاء  -  :االختالفات
   تقديم التقاريرالرصد و  -
  طريقة شاملة  -
   الدولهارقد تختاالتي التدابير والمقاييس   -
  بتقديم التقاريرااللتزام   -
 المعني تغير المناخ والفريق الحكومي الدوليب المتعلقة ةاالتفاقية االطاريبما يتوافق مع   -

   بتغير المناخ
  تجديد الطائرات  -
   إدارة الحركة الجويةتحسين   -
  لحاكون األمر مالشعور ب  -
  ٢٢-٣٦ة  التنفيذي لقرار الجمعية العمومياالطارتتسق مع   -
 لطائراتتاريخ األداء المحدد ل  -

االجتماع األول إلى ة رداالمعلومات الومع مراعاة   -١٠
مجموعة  تصوراتكم بشأن، ما هي للفريق

 في االنبعاثات التي يمكن ةالتخفيضات المحتمل
وما هي العناصر تحقيقها من خالل هذه العناصر؟ 

دخال إلر كبأ مجاال تيحتون أنها تعتقدالتي 
 سينات؟تح

 :اآلراءال يوجد توافق فى    أ إلى و-٢
  النبعاثات لمستوى للفريق أن يضع ال ينبغي   -
  المسارات نهج شامل متعدد  -
  جراء تنظيميإال حاجة الى اتخاذ   -
  الحوافز القائمة على السوق كافية   -
  الدول  التزاممدى   -
   النموتعوضلن ة الكفاء المحققة بفضلمكاسب ال  -
   ة القائمة على السوقاآلليدور   -
  نقل التكنولوجيا  -
  ةنواع الوقود البديلأ  -
  فضل الممارساتأتقاسم   -
 االيكاودور يس ل  -
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  المشاركين آراء  االختصاصات السؤال  
ما هو دور تحسين ممارسات التشغيل والصيانة  •  -١١

دراج ينبغي اهل في الحد من انبعاثات الطيران؟ و
 التوصيات في خطة العمل؟

 هي االجراءات التي يمكن اتخاذها في ما •
ة، ييلالعمليات الل(المطارات للحد من االنبعاثات 

حركات تو ،فضلأوتقسيم المناطق على نحو 
قتراب بالنزول ، واالةكثر كفاءة أرضيأ

وقوف أماكن ، والبوابةوقدرة ، المتواصل
 .)، الخةالمركزي

إسراع برنامج المن  عنصريشمل ن أينبغي هل  •
التعجيل مع ؟ هالاطيأسبتجديد  لجويةالخطوط ا

 ؟ التي ال تتسم بالكفاءةلطائراتاسحب ب
ما هو دور التدابير القائمة على السوق مثل  •

 مثل ةتعويضيالتدابيرالأو /االنبعاثات واالتجار ب
 في التصدي النبعاثات ةلية التنمية النظيفآ

 الطيران؟
 الحوافز االقتصاديةفي سينظر الفريق هل  •

طائرات وشركات الطيران  المتعلقة بالااليجابية
 صحاب المصانع والبنية التحتية، وما الى ذلك؟أو

 الدول هان تتخذأما هي التدابير التي يمكن  •
ير  البحث والتطوةنشطتعزيز أعضاء لتيسير األ

نواع الوقود أ وفي مجال التكنولوجيات الجديدة
 ؟جلة األ وايجاد حلول طويلةالبديل

 مصادر إنشاءام به لتشجيع ما الذي يمكن القي •
 ؟ا واستخدامهيمثل الوقود الحيوة الطاقة المتجدد

   البحث والتطويرةواصلم  -  :توافق اآلراء  ھ إلى  أ-٢
  رضألافي الجو وعلى التقدم التكنولوجي   -
   إدارة الحركة الجويةتحديث   -
  فضل الممارساتأشر ن  -

  الحوافز االقتصادية االيجابية  -  :االختالفات
   ليس الزاميالطائراتسحب ا  -
  المطارات للتصدي لتغير المناخاستراتيجيات  االيكاو بشأن دليل  -
  تكميلية اآللية القائمة على السوقكون تن أينبغي   -
  ةنقل التكنولوجيا الى البلدان النامي  -
  التنفيذ المشتركة ولية التنمية النظيفأهلية آ  -
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 اعتماديق لفريتطلب إطار عمل ان أينبغي هل  •  -١٢

 يةن تقرر كيفأح لكل دولة يتأن يو أجميع التدابير 
 ؟ لديهاتحقيق أهداف قطاع الطيران

تمكين وضعها من أجل ينبغي ما هي اآللية التي  •
لتدابير، مع تجنب ما تريد من ااختيار من الدول 

 اآلثار غير المرغوب فيها مثل تشويه المنافسة؟

  و إلى أ  -٢
٤-  

  المتاحةمن الخياراتما تريده ن تختار أ للدول يغينب  -  :توافق اآلراء

   صلي مع النظام المعياري األةن تكون متوافقأيجب   -  :االختالفات
  أهداف التخفيضالنبعاثات وة لالعالميالمعايير   -
 معادلةال  -

 ةالقصيرتصوراتكم بشأن التدابير ما هي   -١٣
 التي يمكن اعتمادها جلاألة  والطويلةوالمتوسط

خفض االنبعاثات تكم، والمتصلة بامكانية منطقداخل 
 ؟هافي

 اآلراءال يوجد توافق فى   و إلى أ  -٢

   ةلمعايير التكنولوجي   -  :االختالفات
  إدارة الحركة الجويةتحديث   -
   ةتحسين الممارسات التشغيلي  -
  ةنواع الوقود البديلأ  -
  طار بروتوكول كيوتو إفي  اآللية القائمة على السوق  -
   الكربون طوعاتعويضالجوي  الناقل عرض  -
  االنبعاثات ب االتجارمخطط   -
  الوطني تعويض الكربونبرنامج   -
  الكربونعلى ضرائب   -

 



  GIACC/2-WP/2 
 A-6 Appendix 

 

  المشاركين آراء  االختصاصات السؤال  
تحقيق تخفيضات  أمام  المحتملةالعقباتما هي  •  -١٤

 بشأن اآلليات تصوراتكماالنبعاثات وما هي في 
تذليل هذه ن تساعد الدول فى أ الممكنة التي يمكن

 االنبعاثات؟في  وتحقيق تخفيضات العقبات
الخاصة للبلدان باألوضاع كيف ينبغي االعتراف  •

ما تتخذه من إجراءات ة طبيعاختالف  وةالنامي
ئة المنبعثة من غازات الدفيمن لتخفيف ل

، وكيف تختلف عن اما هي توقعاتهو؟ الطائرات
لفريق وصف آلية لي ينبغهل ؟ وةالبلدان المتقدم

 ؟ة لمساعدة البلدان النامييةتمويل
 لتشجيع ابتكار تكممنطق/تكمما هي توصيات دول •

ما هي أفضل طريقة ، وهاونشر التكنولوجيا
دوار ة وأابط التكنولوجيورالمع للتعامل 

 ؟القطاعة في صحاب المصلحأومسؤوليات 

  و إلى أ -٢
٤-  

  االستفادة منها ةمكانيإأو /واآلليات المالية ة تكلف  -  :توافق اآلراء
  التكنولوجيا الجديدةوإمكانية االستفادة من الجدول الزمني   -

  رادة سياسية أو قدرة الدولة إعدم وجود   -  :االختالفات
  تجنب تشويه السوق  -
  لتمويل اآلية   -
  تغير المناخ ب المتعلقة ةنظم االتفاقية االطاريبصلة ال  -
  صعوبةالدرجات ية الكبيرة وتكنولوجاالنجازات العدم التيقن من   -
   اتمطار في ال التخطيط ةعدم كفاء  -
  كانت مختلفةن إالمسؤوليات المشتركة و  -
   الطوعية لعملية تعويض الكربونالركاب استيعاب طء وتيرة ب  -
  لطيران الدولي فقط    -
   ة والدول الناميةبين الدول المتقدمالتفرقة   -
   لنمو في الطلب على السفرا   -
  عدم وجود بدائل للمسافات الطويلة  -
  تغير المناخمعاوضة نوعية الهواء المحلي مقابل   -
  االنبعاثات االتجار بفي مجال عدم وجود خبرة   -
 لدولةا أنظمةريان س  -

ة  المضافةمقابل القيماليكاو  لة المضافةما هي القيم  -١٥
 تغير المناخ؟ب المتعلقة ة االطاريةالتفاقيل

 اآلراءجد توافق فى ال يو   ب-٢

    الكربون العالميتغير المناخ الهدف العالمي وسوقب المتعلقة ةاالتفاقية االطاريتضع   -  :االختالفات
  تين منفصلينعمليتااليكاو تشكالن تغير المناخ وب المتعلقة ةالتفاقية االطاريا   -
  تغير المناخ ب المتعلقة ة مع االتفاقية االطاري االيكاوتتعاون  -
  تغير المناخ ب المتعلقة ةتكمل آليات االتفاقية االطاريااليكاو ستراتيجية ا  -
 ايجاد حلول عالميةإلى بادر لاليكاو أن تينبغي   -
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أعمال االيكاو لفريق  االستفادة من لكيف يمكن   -١٦

اآللية تمثل أعمال االيكاو بشأن كيف و؟ الحالية
مشاكل  يما هو؟  مضافةقيمة القائمة على السوق

ما و؟ اآللية القائمة على السوقمع لطيران طاع اق
وما مدى ؟ لدى االيكاوهي البيانات المتاحة 

 ؟موثوقيتها

  ةقيمذات  الصلة بالموضوع وة وثيقحماية البيئةعمال لجنة أ  -  :اآلراءتوافق   ب  -٢
  ادية  من الناحية االقتصةكفاءيكون أكثر حينما االنبعاثات االتجار بمجال فتح   -  :االختالفات

   االنبعاثاتتبادل حقوق مخطط االنفرادي لتنفيذ عدم ال  -
  مضافةقيمة  اآللية القائمة على السوق تمثل  -
  ثر الكربونأزيادة   -
 ة البيئة على الفريق لجنة حماي تقاريرتعميم  -

لجمع وضعه  ينبغي ي الذي المستقبلهو االطارما   -١٧
 ؟ها بشكل دائمالبيانات وتحديث

  ب  -٢
  ج  -٢
٣-  

 اآلراءال يوجد توافق فى 

   مركز تنسيق لجمع البياناتااليكاواتخاذ   -  :االختالفات
  طرف ثالثخبرة االستعانة ب  -
  متاحة بسهولة الاستخدام البيانات   -
   الدول  جانباستهالك الوقود من  -
  الوقود استخدام في  ةكفاءال في مسألةرصد التقدم المحرز   -
  تغير المناخب المتعلقة ةر االتفاقية االطاريطاإفي المتوفرة بيانات ال  -
 اليكاوالتي تقوم بها اعمليات التدقيق   -

  آليات لتوسيع نطاق توافر خطط الفريقحدديسهل   -١٨
 عالية خططفضمان من أجل ، ةالطوعيالتعويض 
؟  لهاالركاب استيعابزيادة مستويات  والتعويض

 ؟ةالطوعي التعويضما هو دور آليات و

 اآلراء يوجد توافق فى ال  ج  -٢

   الطوعي ليس حال كامال التعويض  -  :االختالفات
  ةالطوعي بعملية التعويضال تعترف دولة واحدة   -
  ثر الكربون أالقصير للحد من في األجل  كبيرةإمكانيات  ةالطوعيعملية التعويض تتيح   -
  تكميليةة الطوعيعملية التعويض بحد أقصى شامل تكون فيها عامة سياسة تلزم   -
 و شركات الطيرانأالدولة عود القرار إلى ي  -

نبعاثات اال تقديمها بشأن كمنما هي البيانات التي يمك  -١٩
شركات النقل العاملة في أداء الحالية والمتوقعة و

 ؟ فيما يتعلق بالكفاءة في استخدام الوقودتممنطقك

  حرق الوقودفيما يتعلق بنات ن توفر الدول بعض البياأيمكن   -  :اآلراءتوافق   د إلى أ  -٣
   الجويةحركة الحسب بيانات شاملة   -  :االختالفات

  سطول التجاري الوقود لألفي استخدام  ةكفاءال تتبع  -
  ر البيانات على الصعيدين الوطني والدوليييمكن توف  -
  ع البيانات  تتب خالليمكن تقدير االنبعاثات من  -
  فى الوقت الحاضر داة شاملةأوضع   -
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وتوحيدها ما هي اآلليات الالزمة لجمع البيانات   -٢٠

 من هو الدور الذي ينبغي لكلماو؟  عنهااإلبالغو
المتعلقة  ةعضاء واالتفاقية االطاري والدول األااليكاو

 ةصحاب المصلحأوالطيران قطاع تغير المناخ وب
 ؟ أداؤهاآلخرين

  االيكاوات وتقديمها الى عضاء جمع البيان للدول األيينبغ  -  :اآلراءتوافق   ج  -٣
الطيران صناعات تحادات  الدولي اليمجلس التنسيقالو أاتحاد النقل الجوي الدولي يوفر   -  :االختالفات

   البيانات على أساس طوعي ءالفضاو
  تغير المناخ ب المتعلقة ةمع متطلبات االتفاقية االطاري ةااليكاو متسقبيانات تكون   -
   من المسائل ذات األولويةالفريق هذه المسألةجعل ي  -
استخدام في  ةكفاءالفي مجال بيانات لرصد التقدم المحرز االيكاو الن تستخدم أيجب   -

  الوقود من جانب الدول 
ن تضع  لاليكاو أهدف، ويمكنالتغير المناخ أن تضع ب المتعلقة ةالتفاقية االطاريليمكن   -

  دف هبلوغ الجل أمن تدقيق عداد التقارير والإمتطلبات 
 سرية المعلومات  -

 للربط بين التدابير التي  عملطارإنشاء إكيف يمكن   -٢١
جل اتباع أقليمي من إو أساس ثنائي أاعتمدت على 
 نهج عالمي؟

 اآلراءال يوجد توافق فى   -٤

  عالميكربون سوق ب الطيران ربط  -  :االختالفات
  في االتفاقات الثنائية للخدمات الجوية إدراجه   -
  في الهياكل االقليمية والعالمية  اآللية القائمة على السوق بشأنطة الوطنية الخربط   -
   االيكاوطار إستند الى توافق اآلراء في ة تبير عالمياتد  -
 يئة البةلجنة حمايل اآللية القائمة على السوقالمعنية بعمل الفرقة  حاطة مناإلطلب   -

مكن يحماية البيئة التي مجاالت عمل لجنة  هي ما  -٢٢
خرى المعلومات األوما هي  الفريق؟  منهان يستفيدأ

لجنة من و من الدولها الفريق لتمسأن ي ي ينبغيالت
 يما هو؟  ذلك وغيرالطيرانقطاع البيئة وة حماي

ما هي وخرى ذات الصلة؟ ألا لمعلوماتامصادر 
توفير الممكنة أمام عملية الو ة أقانونيالحواجز ال

 المعلومات؟

  ئةالبية وضعتها لجنة حمايالتي الكثيرة ستفيد من المعلومات ين للفريق أيمكن   -  :ءاآلراتوافق   -٤
  اآللية القائمة على السوقالمعنية بعمل الفرقة  •
  لفرق العملنماذج وضع  •
  لفريق العامل االجتماع الثالث ل •
   والتحليل االقتصاديمجموعة الدعم بالتوقعات •
  التشغيليةالتدابير  •

  الوقود استخدام في  ةكفاءللالوطنية المقاييس جراء المزيد من المناقشات بشأن إضرورة   -  :االختالفات
  التشغيليةنبعاثات االوضع نماذج لقياس   -
  لحد من االنبعاثات االرامية إلى ممارسات ال وللتدابيرتحديد التسلسل الهرمي   -
  الممكنةونية لتحديد الحواجز القانةالمناسبيئة الهاليكاو هي  لةالقانونياإلدارة   -
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 بشكل كاف مع ه تعاون يضمننأكيف يمكن للفريق   -٢٣

هيئات األمم المتحدة األخرى، مثل االتفاقية 
 وماذا يلزم لمواكبة تغير المناخ؟ ب المتعلقة ةاالطاري

 التطورات المستجدة في االتفاقية؟

 اآلراءال يوجد توافق فى   -٤

 ة واالتفاقية االطاريالفريقمباشرة بين المناقشات من اليد مزالإمكانية السعي إلى إجراء   -  :االختالفات
  تغير المناخ ب المتعلقة

   بها الفريقضطلع ين أمجلس االجراءات التي ينبغي الة ووميالجمعية العمتحدد   -
 واالتفاقية  المعني بتغير المناخضم مستشارين من الفريق الحكومي الدوليي فريقنشاء إ  -

اجتماعات تقديم إحاطات في لير المناخ وجامعات ومراكز بحوث تغب المتعلقة ةاالطاري
  فريق ال

    عرضا في االجتماع الثاني للفريقتغير المناخب المتعلقة ةاالتفاقية االطاريتقدم   -
   هحترمتوااليكاو تغير المناخ ببرنامج عمل ب المتعلقة ةاالتفاقية االطاريتعترف ينبغي أن   -
 الطيران الدولي في أهداف بادراجتغير المناخ ب المتعلقة ةيالتفاقية االطارالسماح ل  -

 تغير المناخالمتعلقة ب ةاالتفاقية االطاري
 لتقديم وضع الترتيبات الالزمةكيف ينبغي للفريق   -٢٤

جتماع رفيع  لالاختصاصاته في الوقت المناسب
بناء  ٢٠٠٩سبتمبر عقده في شهر المقرر المستوى 

 ؟االيكاومجلس على طلب 

 اآلراءال يوجد توافق فى   -٤

  ساسا للمناقشة النموذج أردود على  السوف تشكل  -  :االختالفات
  عضاء الفريق والمستشارين أ بين التفاعل يفكثت  -
   الفريقجتماع الى جدول إضافة إ  -
   ة البيئةتجنب التداخل مع لجنة حماي  -
 أفرقة عاملة تابعة للفريقتكوين   -

التدقيق ، مثل اليكاوجديد لدور تحديد ينبغي هل   -٢٥
 فضل الممارساتأتحديد لاليكاو يمكن هل ؟ والبيئي

 ؟ونشرها

 اآلراءال يوجد توافق فى   -٤

  :وجد اختالفاتتال 
  ر اآلن اقراتخاذ وانه من السابق أل  -  

  التدقيقفي عمليات اليكاو دور جديد ليس هناك ل  -
   عمليات تدقيق بيئي ملزمةاألمر تطلب ي  

 المحرز التقدمو التي تتخذها الدول االجراءاتمعلومات عن نشر الرصد ويكاو لالينبغي   -
   في استخدام الوقود ةالكفاءفي مجال 

   تدقيقعمليات االيكاو ن تجري أينبغي   -
  فضل الممارسات أ بالفعل بنشر معلومات عن تقوم االيكاو  -
 في االجتماع رفيع المستوى قرارالهذا يتخذ ن أينبغي   -
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من التصاالت والعالقات العامة ا عتبرينبغي أن نل ه  -٢٦

؟  معالجتهاااليكاوالتي يتعين على رئيسية الل ائمسال
  في هذا الصدد؟اليكاوما هو الدور المناسب لو

  مر هامأاالتصال الفعال   -  :اآلراءتوافق   -٤
   ها القياديوردالقيام ب في أن تستمروينبغي عال اتؤدي دورا ف  االيكاوما فتئت  -  :االختالفات

  التي تنظمها االيكاو وتقريرها عن البيئة حلقة الدراسة  مثلةنشطألتشجيع ا  -
النقل الجوي   تعزيزيف تغير المناخب المتعلقةة االتفاقية االطارياستباقية مع كثر االيكاو أ  -

    في مجال البيئةهانجازات االقتصادية وهوكفاءته وآثار
إلعالمية لاليكاو وسيلة لخدمة المصلحة الخاصة لقطاع اعتبار المنتوجات ا ينبغى ال  -

 .الطيران

 ـ انتهـى ـ


