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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  الثالثاالجتماع 

  ١٩/٢/٢٠٠٩ الى ١٧مونتريال، من 
  االجراءات وعناصر السياسات العامة التي ينبغي أن يعدها الفريقتخطيط عناصر   : من جدول األعمال٣البند 

  ٣تقرير الفريق العامل 
  )يجيريا مع تعليقات من ألمانيا ونالبرازيلمن  ةمقدمورقة (

  اقتراح بخصوص الرصد والتقييم
  مالحظة أولية - ١
 ثالثـة  إنـشاء في أثناء االجتماع الثاني للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، وافق الفريق على     ١- ١

 .أفرقة للتعجيل بوضع خطة عمل للحد من انبعاثات الطيران

l  العالميةاألهداف : ١الفريق العامل  
l  خفض االنبعاثاتتدابير: ٢الفريق العامل   
l  الرصد والتنفيذ: ٣الفريق العامل 

 ٢بالورقة غير الرسـمية رقـم       ) ب(و) أ( فضال عن شروط تكليفه في المرفقين        ،وترد عضوية الفريق   ٢- ١
GIACC/2-Flimsy No.2المقدمة من األمانة خالل االجتماع الثاني للفريق ،.  

وعة من المهام المتعلقة بـالنموذج الـذي        ، كلًف كل فريق عامل بمجم     ٢الرسمية رقم   غير  طبقا للورقة    ٣- ١
ويقوم كل فريـق    .   مهام أخرى تراها األفرقة ضرورية النجاز واليتها       إضافةويجوز  .  نوقش في االجتماع الثاني للفريق    

 : االعتبار لما يليإقامةعامل بأداء مهامه 

، ٢٢- ٣٦يكاو ا مع قرار االة التي وافق عليها االجتماع الثاني للفريق، تمشيلصالحيات األفرقة العام  - أ
  ).ك( المرفق

  .مناقشات االجتماعين األول والثاني للفريق  -ب
االجتماع الثالث للفريق عن العمل المنجز والتوصيات ذات الصلة إلى  سيقدم رئيس كل فريق عامل تقريرا  -ج

  .المعدة من جانب كل فريق عامل
ا وما يتصل بها من توصيات، مع تقدم العمل الذي يقوم عامل ببحث التقارير الواجب تقديمهالفريق اليقوم   -د

  .به

تتمثل المهمة الرئيسية للفريق العامل المعني بالرصد والتنفيذ في تقديم توصيات للفريق عن كيفية رصد                ٤- ١
 التقدم المحرز نحو تحقيق هدف دولي بخصوص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران، وتقديم التقارير عن ذلك، وفقا               
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لاللتزامات الدولية، وذلك بالنسبة للدول التي تنطبق عليها هذه االلتزامات، مثل تلك المذكورة في الملحق األول من اتفاقية                  
  : ولتحقيق هذه المهمة، جرى تحديد التدابير التالي ذكرها. بشـأن تغير المناخطاريةاألمم المتحدة اال

 حالية، والتحقق من دقة البيانات على مستوى دولي، وعلى من مصادرالمتاحة تحديد البيانات ذات الصلة   - أ
  .مستويات تفصيلية بدرجة أكبر

  .تحديد كيفية تحسين البيانات الالزمة بشكل مستمر  -ب
تحديد دور الدول ودور االيكاو في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف العالمية المنشودة، وتقديم   -ج

  .توصيات بشأن هذا الدور
  .ديد اإلجراءات الكفيلة بمساعدة البلدان الناميةتح  -د
 ٢- ٢، وذلك بالنسبة للمادة ١ عن التقدم المحرز من جانب أطراف الملحق بالغتحديد كيفية قيام االيكاو باال  -ه

  .من بروتوكول كيوتو
لـدولي  االجتماع الثالث للفريق المعنـي بـالطيران ا  إلى  تقرير   إعدادسيتعين على الفريق العامل الثالث       ٥- ١

المعنـي  ومن الضروري أن يتم التنسيق مـع الفريـق العامـل      .  والبيئة، يقدم فيه اقتراحات عن جمع البيانات وتوزيعها       
وسيتطلب األمر أن يقدم هذا التقرير أيضا مقترحات عـن كيفيـة تلبيـة              ). ١الفريق العامل   (ة  باألهداف العالمية المنشود  

ت  الحسبان مبادئ االيكاو وممارساتها، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة وان كان          احتياجات البلدان النامية، مع األخذ في     
  . على الدول األعضاء وتعريف دور االيكاو في هذا الخصوصمتباينة، فضال عن تحديد مجال رصد التطبيق

 أن   وتوضـح  ، القيام به  ٣تقدم هذه الورقة بعض األفكار المتعلقة بالعمل الذي يجب على الفريق العامل              ٦- ١
 الموكلة إليه، خضعت برمتها أو بشكل جزئي للبحـث مـن            ماه برسالته ومجموعة الم   امعظم الموضوعات المشمولة حالي   

  .جانب أفرقة اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران

  (CAEP)عمل لجنة حماية البيئة : المعارف القائمة - ٢
ن، خالل السنوات األخيرة، ببحث الكثير من األعمال        قامت اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيرا        ١- ٢

ومن المتوقـع أن يـستفيد الفريـق        . بصدد المجاالت العديدة المتعلقة بعمل الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ          
لعاملين مع األفرقـة  واألفرقة العاملة التابعة له من تحليل هذه المواد، ألنها تمثل الجهود المشتركة لعدد كبير من الباحثين ا        

  .ةئالتابعة للجنة حماية البي
 مجموعة من الموضوعات المختلفة، فإن الموضـوعات        إلىبالرغم من امتداد جهود لجنة حماية البيئة        و ٢- ٢

 اعدادالمتعلقة بعملية الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ تتمثل في نشاطها بمجال االنبعاثات، وقواعد البيانات، و               
وتركز االهتمام أيضا على ناحية صنع السياسات في هذا العمل، وقامـت لجنـة              .  ماذج والتحليل االقتصادي والتنبؤات   الن

وتحتوي الفقرات التالية على شـرح مـوجز        .  الكثير من المواد اإلرشادية واألدلة تحت رعاية االيكاو        اعدادحماية البيئة ب  
ونحن نركز اهتمامنا على المسائل التي ترتبط مباشرة بالعمل الجاري فـي     . لبيئة حماية ا  ةلعمل األفرقة العاملة التابعة للجن    

 .إطار الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، حسبما يرد في شروط تكليفه

  العمليات:  التابع للجنة حماية البيئة٢الفريق العامل رقم   ١-٣-٢
اية البيئة في مجال الطيران لألولوية العاليـة التـي وضـعتها             التابع للجنة حم   ٢ لاستجاب الفريق العام    ١-١-٣-٢

االيكاو على عمل الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، وتتمثل رسالته في تقييم مدى ارتباط جميع العوامل المتعلقة                  
  .بالطيران والتي يعتقد أن لها وقع مباشر أو غير مباشر على تغير المناخ العالمي

فـي تقيـيم أثـر      ) ٢فريـق المهـام     /٢الفريق العامل   (تتمثل رسالة فريق المهام المعني بإدارة الحركة          ٢-١-٣-٢
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ نظام االتصاالت       .  إدارة الحركة الجوية في مجال انبعاثات الطيران       علىالتحسينات التي أدخلت    
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 في تكنولوجيا النظام العـالمي للمالحـة        اي يشكل تحديثا عام    الذ ،(CNS/ATM)والمالحة واالستطالع إدارة الحركة الجوية      
التطور األمثل لقدرة نظام الحركة الجوية العـالمي،        إلى   مستخدمة في الطيران المدني، يؤدي     ال (GNSS)باألقمار الصناعية   

يسمح بإحداث وفورات    الطائرات واقالعها في الدقيقة، في محطات النقل الجوي، وهو أمر            قدومفيما يتعلق أساسا بمعدالت     
  .االنبعاثات على مستوى عالميتخفيض كبيرة في الوقود و

 مسؤولية بحث المفهوم الخاص بتقييم األثر البيئي مـن منظـور   ٢تحمل فرقة المهام   يوفي حقيقة األمر،      ٣-١-٣-٢
لمترتبة على تنفيذ خطط    ، وتعريف التكنولوجيات المالئمة من أجل إجراء تحديد كمي للمنافع ا          CNS/ATMانطباقه على نظم    

  . (ATM) والوقوف على التحسينات المالئمة على إدارة الحركة الجوية CNS/ATMوبرامج 

، وهي مهمة ترتبط خصوصا ٢ التابعة للفريق العامل    ٢ومن المهام الجوهرية التي كلفت بها فرقة المهام           ٤-١-٣-٢
 لاليكاو بشأن حساب وتقييم انبعاثات      ارشادات اعدادوتغير المناخ،    ي التابع للفريق المعني بالطيران الدول     ٣بالفريق العامل   

 ومن المقترح أن تقتصر مهمة الفرقة على معالجة انبعاثات ثاني           . عنها بالغالطيران على المستويين الوطني والدولي واال     
بأن اصطالح الطيران يمكـن أن     واعترف الفريق   ).  البوابة إلىأي من البوابة    (أوكسيد الكربون من الطائرات أثناء التشغيل       

وتـرد  . يشمل جميع االنبعاثات من جميع المصادر المتعلقة بأنشطة النقل الجوي خالل مراحل دورة العمر التشغيلي بأكملها               
  ).٤انظر القسم (مناقشة أكثر تفصيال حول الموضوع في القسم التالي من هذه الورقة 

، وتتمـشى مـع أعمـال الفريـق         ٢ التابعة للفريق العامل     ٢ام  وهناك مهمة أخرى كلفت بها فرقة المه        ٥-١-٣-٢
 والممارسات الحاليـة دعمـا   رشاداتوكانت المهمة األصلية تتمثل في استعراض اال  .  مؤشرات بيئية  اعداد، وهي   ٢ العامل

ستند إليـه فمـن   ن هذا النشاط ينبثق من هذا االستعراض ويألو. ألنشطة االيكاو األكثر اتساعا بصدد مؤشرات األداء البيئي 
  .أو قوائم مرجعية بصدد مؤشرات األداء البيئي/ وممارسات موصى بها وارشادات اعدادالممكن 

    التابعة للجنة حماية البيئة في مجال الطيران النماذج وقواعد البياناتاعدادفرقة مهام   ٢-٣-٢
 عن تزويد لجنة حماية البيئة بالمعلومات       النماذج وقواعد البيانات مسؤول    اعدادإن الفريق العامل المعني ب      ١-٢-٣-٢

 ويمكن استخدام التقييم الذي تجريه إلرشاد مهام التحليل األخرى مثل القيـود             .والخبرات بخصوص قواعد البيانات والنماذج    
ـ    ) االقتصادية والبيئية والتشغيلية   (CNS/ATM، وتأثيرات   )على الضوضاء واالنبعاثات  (المشددة   ى واإلجراءات المبنيـة عل

ومن األشياء المهمة لعملية الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المنـاخ العمـل     . آليات السوق والتنبؤ االقتصادي وغيرها    
  . النماذج وتقييم قواعد البياناتاعدادالمتعلق ب

 ة وشـاملة مـن  تـشعب  يحتفظ قسم اإلحصاء وقواعد البيانات في االيكاو بمجموعة م      ،وفي الوقت الراهن    ٢-٢-٣-٢
قواعد البيانات التي تتضمن معلومات عن المطارات، وحركة الطائرات، وحركـة الركـاب، وأسـطول الطـائرات، وأداء       

وهذه البيانات متاحة   . الطائرات، ومحركات الطائرات التي تتضمن بيانات عن الترخيص بشأن حدود الضوضاء واالنبعاثات           
  .نات هذه أدناهوترد مناقشة موجزة لقواعد البيا. للدول بدون مقابل

للركـاب  (هيل فليت على أساس جنسية الطـائرات، الطـائرات التجاريـة            -لبتعرف قاعدة بيانات كام     ٣-٢-٣-٢
وتتضمن التفاصيل إقليم المقر، ودولة المقـر، واسـم المـشغل، وطـراز             . في األسطول العالمي الحالي   ) الشحن/والبضائع

  .الطائرة وهبوطها وعدد المقاعدالطائرة، وطراز المحرك، والوزن األقصى إلقالع 
 مستويات ترخيص الـضوضاء لكـل طـراز       (NoiseDb) بيانات االيكاو لضوضاء الطائرات      ةتقدم قاعد   ٤-٢-٣-٢

اسم الشركة الصانعة، وطراز الطائرة، ونسخة الطائرة، وأي تعديالت          (البيانات بارامترات هيكل الطائرة   وتتضمن  . وموديل
 وأي تعـديالت،    ،نوع المحرك، رقم المحرك، نوع المروحـة      (وبارامترات المحرك   ) لقالباتا/عليها، ووزنها، والوصالت  

) المرحلة، سلطة الترخيص، الملف، تـاريخ التـرخيص       /رقم الفصل (، والبارامترات التنظيمية    ) ونسبة التجاوز  ،وقوة الدفع 
  ).جماليةالتحليق، الضوضاء الجانبية، ضوضاء االقتراب، الضوضاء اإل(ومستويات الضوضاء 
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 بقاعدة بيانات ترخيص االنبعاثات التي تقدم مصدرا مـشتركا          (NoiseDb)ترتبط قاعدة بيانات الضوضاء       ٥-٢-٣-٢
 وفقا لبيانات االنبعاثات المعتمدة في بنك االيكاو للمعلومـات المتعلقـة            ، ومحركاتها األشكال المعتمدة لهياكل الطائرة   لترسيم  

  .(EED)بانبعاثات محركات الطائرات 
 على معلومات عن انبعاثات العادم لمحركات الطائرات التي دخلت مرحلة اإلنتاج، بغـض              EEDيحتوي    ٦-٢-٣-٢

وقدم . أساس المعلومات المقدمة عن المحركات المعتمدة مؤخرا      على  وأعدت هذه البيانات    .  المنتجة بالفعل  عدادالنظر عن األ  
وفي حالة بعض المحركـات، نقّحـت       .  وحدها المسؤولية عن دقتها    هذه المعلومات شركات تصنيع المحركات، التي تتحمل      

وتتضمن أيضا بيانات عن محركات أقدم لم تف بقواعد         . البيانات لتعكس األدلة المتوفرة من اختبارات الحقة على المحركات        
ها قبـل إجـراء عمـرة    عدادإاالنبعاثات، وبعض البيانات من عدد محدود جدا من المحركات التي في الخدمة، والتي جرى    

  .المحركات أو بعد إجرائها
 بالنسبة لنطاق واسع من طرازات الطـائرات، تقـدم   (ANP)تقدم قاعدة بيانات ضوضاء وأداء الطائرات    ٧-٢-٣-٢

 نماذج الضوضاء بالحواسيب، وتتـيح إمكانيـة        اعدادالبيانات الالزمة لتسهيل التنفيذ العملي للمنهجية الموصى بها في نظم           
  . نماذج ضوضاء الطائراتاعداد البيانات داخل المجتمع الدولي للخبراء القائمين بتطابق

  (FESG) مجموعة الدعم للتنبؤات والتحليل االقتصادي  ٣-٣-٢
 تنبؤات حديثة لحجـم  ت واعتمد، مؤخرا (FESG) مجموعة الدعم للتنبؤات والتحليل االقتصادي    استعرض    ١-٣-٣-٢

، MODTF  فرقة المهام المعنية باعداد النماذج وقواعد البيانات       متطلباتمع  تنبؤات تماما   وتتمشى هذه ال  . الحركة واألسطول 
.   لكي يمكن استخدامها من جانب االيكـاو       ،التي تحدد القواعد القياسية الدنيا التي يجب أن تلتزم بها قواعد البيانات والنماذج            

 مجموعة الدعم   لطائرات في السنوات القادمة باستخدام تنبؤ      لتوليد تحركات ا   FOMيستخدم  : (FOM)نموذج التنبؤ والعمليات    
 ،وقد أعدت البيانات واالفتراضات المنهجية لالجتماع الخامس للجنـة حمايـة البيئـة            . FESG للتنبؤات والتحليل االقتصادي  

واعـد البيانـات    عـداد النمـاذج وق    إفرقة المهام المعنية ب    و FESG مجموعة الدعم للتنبؤات والتحليل االقتصادي     تواستكمل
MODTFعملية إعادة تقييم صحة هذه االفتراضات وأدخل عليها بعض التحسينات .  

  ٣ والفريق العامل ١الفريق العامل   ٤-٣-٢
 التابعان للجنة حماية البيئة األمور التقنية المتعلقة بالضوضاء واالنبعاثـات        ٣ و ١يعالج الفريقان العامالن      ١-٤-٣-٢

 وتقييم النماذج وقواعد البيانات التي يمكن أن تستخدم في النهاية من جانب األفرقة              اعداديقان أيضا ب  ويقوم الفر . على التوالي 
  .العاملة التابعة للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

 قاعدة بيانات موصولة بشأن الطائرات ومحركاتها، وتحتـوي         ٣ والفريق العامل    ١سيقدم الفريق العامل      ٢-٤-٣-٢
للحصول على  " واإلحاللالنمو  "، وتصلح لحديد الطائرات التي تفي بمعايير        ى بيانات عن ترخيص الضوضاء واالنبعاثات     عل

تـرخيص  ل قاعدة البيانات هذه باستخدام آخر نسخة من قواعد بيانات االيكاو            اعدادومن المتوقع   . أساطيل الطائرات مستقبال  
، يجب أيضا مراعاة نوعية بيانات األداء التي ينبغي أن تلحق بكـل منهمـا،          النماذج اعدادولغرض  . الضوضاء واالنبعاثات 

وسيتم تحديث النماذج لكي تشمل آخر الخالئط من محركـات  . وذلك بالنسبة لنظم المنطقة النهائية ومرحلة أثناء الطريق معا   
  .المحركات/الطائرات التي سيتم وصلها بقاعدة البيانات الخاصة بخالئط الطائرات

 لديه ثالثة أفرقة مهام تعالج مباشرة المسائل المرتبطة برسالة          ٣  أن الفريق العامل      اإلشارةأخيرا، تجدر     ٣-٤-٣-٢
ـ تحد: الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ مثل        وأهـداف   (CTG) والتـرخيص    (CETG)د سـمات االنبعاثـات      ي

  .(LTTG)التكنولوجيا على األجل الطويل 
  مصادر أخرى: يةالمعارف الحال  -٣
 ، من المرغوب فيه أيـضا اللجـوء   لعمل الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخلّحنظرا للطابع الم   ١-٣

وفي هذا الخصوص، مثال، يمكن النظـر  . مصادر أخرى بخالف عمل لجنة حماية البيئة، وذلك ألغراض جمع البيانات          إلى  
ولتسهيل الرصد، ينبغي للدول األعضاء     . قد تقدم صورة أوسع عند تحليلها ككل      في الحصول على التقارير من الدول، ألنها        
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، فضال عن   ”ENV 1/1-08/44“في االيكاو أن تبلغ عن استهالكها للوقود باستعمال النموذج المقدم في كتاب االيكاو الرسمي               
  . حول األسطولإضافيةمعلومات 

ومـن  . مبيانات المجمعة من مشغلي الطائرات حول العـال     ذلك، يمكن للعملية أن تستفيد من ال       وباإلضافة  ٢-٣
 ضوابط ذات عالقـة  وإرساءتعلق بالمعلومات المطلوبة، يأقصى حد ممكن فيما إلى المهم التأكد من تعاون شركات الطيران  

  .باالستعمال المالئم للبيانات المجمعة
: اذ بعض الخطوات األولية، مثل تعريف      يلزم اتخ  ،ومن أجل احراز التقدم في أي من المسارين أو كليهما           ٣-٣
أفـضل وسـيلة لتنـسيق جمـع     ) ٢(و ، ١ عمل الفريق العامل    إلى بالعالقة   – ومصادر كل منها     –المعلومات الدقيقة   ) ١(

 جمـع  التـي تعتـرض   بعض المناقشة حـول العوائـق     إجراء إلىوهناك حاجة أيضا    .  المعلومات على المستوى العالمي   
  .هالتإزاالمعلومات ووسائل 

   عنهابالغواالحساب انبعاثات الطيران وتقديرها   -٤
 بـشأن   ارشـادات  اعـداد ب ٢كلفت المجموعـة التوجيهيـة للجنـة حمايـة البيئـة الفريـق العامـل                  ١-٤

ويقدم المرفـق بورقـة العمـل       .  وذلك على المستويين الوطني والعالمي     ، عنها واالبالغالطيران وتقديرها    انبعاثات حساب
CAEP-SG/20082-WP/13     التابع للفريق   ٣ محتملة يمكن أن تشكل اقتراحا أوليا للفريق العامل          ارشاداتمسودة أولى لوثيقة 

فالدول، في سياق خطـة عمـل   :  وسيتم استعراض هذه المسودة بايجاز في هذا القسم.المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ 
  .WP/13ية المشروحة في ورقة العمل الفريق ينبغي أن تبلغ عن االنبعاثات على أساس المنهج

 استعراضا للمنهجيات القائمة لحـساب  WP/13، تقدم ورقة العمل ارشادات وثيقة اعدادكخطوة أولى نحو      ٢-٤
. ويرد وصف المنهجيات وفقا لمجاالت تطبيقها التي تستخدم انبعاثـات الطيـران  .  عنها بالغانبعاثات الطيران وتقديرها واال   

يشمل مجموعة كبيرة من األنشطة، فإن المهمة التي كلف بها الفريـق            " انبعاثات الطيران "ر بأن مصطلح    وبالرغم من اإلقرا  
  .ين الوطني والعالمي مع التركيز على العملياتصعيد تتصل بشكل وثيق بانبعاثات الطيران من الكربون على ال٢العامل 

د لمختلف طرق حساب االنبعاثات المتعلقة       جر إلى تقديم  تقرير يهدف    اعداد WP/13وتقترح ورقة العمل      ٣-٤
بالطيران، وهي الطرق التي وضعتها وشجعت على استخدامها الصناعة ومنظمات المعايير القياسية والهيئات الدولية، بمـا                

تحـاد  ال بشأن تغير المنـاخ، وا     طاريةفيها االيكاو، والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة اال           
المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران      رالية للطيران، ووكالة حماية البيئة األمريكية، و      األوروبي، والهيئة الفيد  

  . وجمعية مهندسي المحركاتواالتحاد الدولي للنقل الجوي، والمجلس الدولي للطيران،والفضاء 
كـومي  لمنهجية المقبولة دوليا، والتي وضعها الفريق الح      وينبغي بصفة عامة أن يراعي التقرير المقترح ا         ٤-٤

 بشأن قـوائم الجـرد الوطنيـة    ١٩٩٦، في المبادئ التوجيهية التي أصدرها ذلك الفريق في عام   الدولي المعني بتغير المناخ   
 الوطنيـة لغـازات     عدم اليقين في قوائم الجرد     وإدارة الممارسات الجيدة    ارشادات عن   هتقريرإلى   باإلضافةلغازات الدفيئة،   
وينبغي للدول أن تستعمل نفس التعاريف والمفاهيم المقترحـة    .   التي تعبر مكملة للمبادئ التوجيهية     رشاداتالدفيئة، وهي اال  

وتطبق هذه التعاريف بغض النظر عـن  . في هاتين الوثيقتين، وذلك خصوصا للتمييز بين انبعاثات الطيران الداخلي والدولي      
  .كاب والطواقم والبضائع المنقولةجنسية الناقل والر

 أمانة اتفاقية األمـم المتحـدة   إلىوالجدير بالذكر أن المعلومات بخصوص انبعاثات الطيران الداخلي تبلغ      ٥-٤
 والـدول  ١أطراف الملحق ل الرسائل الوطنية الصادرة عن  من خال، خمس سنواتإلى بشأن تغير المناخ كل أربع  طاريةاال

وتقـوم أطـراف    . ١ وتستعرض على أساس منتظم المعلومات الواردة من أطراف الملحـق            .١لحق  غير األطراف في الم   
 سنويا عن السياسات والتدابير المحددة الموضوعة النبعاثات الطيران الداخلي كجزء من قوائم جرد              بالغ أيضا باال  ١الملحق  

  .غازات الدفيئة
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 بالغللدول استعماله لرصد االنبعاثات الخاصة بها واال       نهجا أوليا لهيكل تقرير يمكن       WP/13تقدم الورقة     ٦-٤
 معالجة انبعاثات غازات الدفيئة مـن الطيـران         إلى أن   اإلشارةومن المهم   .  ثم التحقق من دقة المعلومات في النهاية       ،عنها

ثيقتين المـذكورتين  يجب أن تكون متمشية مع المنهجيات التي اقترحها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في الـو     
  .آنفا
وينبغي مالحظة أن قوائم الجرد تعتمد كثيرا على بيانات استهالك الوقـود والبيانـات التـشغيلية عـن                    ٧-٤

  .إنجازهلألجهزة االحصائية في الدول يمكن شيء هو و ،الرحالت في الطيران الداخلي والدولي
اية البيئة حققت تقدما مهما في مجاالت تنـدرج فـي           أشير مسبقا إلى أن األفرقة العاملة التابعة للجنة حم          ٨-٤

في ايصال نتائج هذا العمل والخبرات      بناء على ذلك    وكان الهدف يتمثل    . نطاق الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ      
 الفريـق   ، في محاولة لتفادي ازدواج الجهود الذي يمكن أن يؤثر في رسـالة            ٣على علم الفريق، وخصوصا الفريق العامل       

  .داع بال

  الخطوات المطلوبة  -٥
  : التابع للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ إلى ما يلي٣يدعى الفريق العامل   ١-٥

 وذلك في المجاالت المتعلقة     ،أن يحيط علما بالعمل الشامل الذي قامت به لجنة حماية البيئة في مجال الطيران               )أ
ريق، مثل أهداف الوقود والتكنولوجيا، والتدابير الرامية للحد مـن االنبعاثـات،            بالقضايا المرتبطة برسالة الف   

   والرصد والتنفيذ، بالغواال
أن يحيط علما بالعمل الذي قامت به مصادر أخرى، مثل البيانات المتسقة والمالئمة من الـدول والـصناعة                     )ب

  والمشغلين، 
، والجهة المـستلمة،    بالغ، لمعالجة مسائل جديدة مثل جهة اإل       عن االنبعاثات  بالغجراءات لإل إقامة عمليات و  إ  )ج

 من  حد عن تدابير ال   بالغ فقط ستكون ملزمة باإل    ١وسوف يوضح هذا النهج أن بلدان الملحق        . بالغووتيرة اإل 
  .تظم عن جهودها الطوعية على أساس منبالغ باإل١االنبعاثات، وأن تشجع البلدان غير األطراف في الملحق 

 لالتصال باألفرقة العاملة التابعة     ،ء فريق اتصاالت يتكون من أمانة لجنة حماية البيئة وأعضاء هذه اللجنة           إنشا  )د
ـ         اناللفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ وأم        مـن   اتها لمنع ازدواجية العمل مع العمل الجـاري حالي

  .جانب الفريق العامل التابع للجنة حماية البيئة
 كخطوة أوليـة    CAEP-SG/20082-WP/13لما بتكنولوجيا الرصد والتنفيذ المقدمة في ورقة العمل         أن يحيط ع    )ھ

  . اقتراح يقدم إلى االجتماع الثالث للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخعدادإ نحو
الموصى بها مـن  أن يحيط علما بأن االقتراح يجب أن يتماشى مع المنهجيات والمفاهيم والتعاريف المعتمدة و              )و

 بشأن قوائم الجرد لغازات الدفيئة، التي تبلغ بها على نحو           ،جانب الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ      
  . بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لهاطاريةمنتظم اتفاقية األمم المتحدة اال

لى اقتراح من رئيس الفريق ورؤسـاء األفرقـة     فيما يتعلق بالجدول الزمني لالجتماع، وافق رئيس المجلس ع          )ز
وسـيعقد االجتمـاع    . العاملة بعقد اجتماع لمدة ثالثة أيام يسبقه اجتماع تنسيقي لمدة يوم واحد لألفرقة العاملة             

  . فبراير١٦التنسيقي يوم االثنين 

  ى ـــ انته


