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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  الرابعاالجتماع 

  ٢٧/٥/٢٠٠٩ إلى ٢٥مونتريال، من 
 الثالث اليوم ـ ملخص المناقشات

 المهام التي تم تحديدها خالل الدورات السابقة بشأنالمناقشات   : من جدول األعمال٤البند 
  مجلسلإعداد تقرير لبهذه العملية اختتام و

مجلس المقدمة إلى استعراض مشروع التوصيات مواصلة : الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخمناقشة تقرير 
  االيكاو

 الواردة في الباب الثاني من مشروع تقرير االيكاو إلى مجلس  المقدمة في التوصياتهاستأنف الفريق نظر  - ١
، على النحو ١٠ إلى ٧على التوصيات من د من التعديالت عداقترح إدخال و.  المعني بالطيران الدولي وتغير المناخالفريق

  .التوصيات المتبقية نظرا لعدم كفاية الوقتاستعراض ولم يتم . المبين أدناه
  )٨رقم التوصية الى ترقيمها يعاد  (٧رقم التوصية 

  النص األصلي
وفقا و، ا متفق عليهصيغة، في حركةاستهالك الوقود والعن بيانات إطالع االيكاو سنويا على طلب من الدول األعضاء ال

  . من اتفاقية شيكاغو٦٧للمادة 
 المعني الفريقأمين ، أوضح بدءللإلى تاريخ واإلشارة " عيتشج"بكلمة " طلبال" كلمة عناالستعاضة القتراحات بالنسبة 

.  من اتفاقية شيكاغو٦٧مادة مثل هذه البيانات وفقا للا لإلبالغ عن أن هناك التزاما قائمب وتغير المناخبالطيران الدولي 
لنقطة التي أثيرت وبالنسبة ل.  عن هذه البياناتاإلبالغالدول األعضاء مواصلة من طلب ل تعديل الفقرة ل بعد ذلكاقترحو

  االجتماع الرابع نائب رئيسأشار ، البياناتإطالع االيكاو على بشأن الحاجة إلى تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية في 
  .٩رقم  هذه المسألة في التوصيةتمت معالجة ه قد أنإلى   المعني بالطيران الدولي وتغير المناخلفريقل

  )٩  رقمالى التوصيةترقيمها يعاد  (٨رقم التوصية 
  النص األصلي

 على أنها ومعتمدةعملية ومتناسقة دوليا منهجيات على إعداد األمانة العامة لاليكاو لجنة حماية البيئة مساعدة من طلب ال
  البيانات عن التقدم الذي تحرزه الدول في تحقيق األهداف الطموحةبالحس المعنيةقوية من جانب وكاالت األمم المتحدة 

  .واإلبالغ عن هذه البيانات
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ات لحساب البيان إمكانية استخدام البيانات الرادارية بشأن IP/11  ورقة المعلوماتأشير إلى أن الواليات المتحدة قد قدمت
تجنب تكاليف إقامة مع  تقديمها ببساطة، يمكن سابقاُأعدت قد الرادارية بيانات بما أن الو. عنها واإلبالغحرق الوقود عن 

بشأن إلى القلق الذي أعرب عنه وبالنسبة . استهالك الوقود أو مبادرات جديدة في النمذجةعن جمع البيانات لبرامج جديدة 
  االجتماع الرابع رئيسأكد ، األفضل استخدام البيانات الفعليةنة وأنه من ى افتراضات معيعلية تقوم بيانات الرادارأن ال

حدد جدوى استخدام هذه ستحماية البيئة في مجال الطيران المعنية بلجنة الأن   المعني بالطيران الدولي وتغير المناخلفريقل
"  المعنيةقوية من جانب وكاالت األمم المتحدة تمدة على أنها ومع"العبارة بحذف دم اقتراح وقُ. لحساب حرق الوقودالبيانات 

هداف األ"عبارة بعد " عالميةال"إضافة كلمة اقترح أيضا و. جمع البياناتالمعنية باألمم المتحدة بما أن االيكاو هي وكالة 
  ".طموحةال

  )١٠رقم التوصية الى عاد ترقيمها ي (٩رقم التوصية 
  النص األصلي

ال سيما ، و عنها واإلبالغهالدول لجمع البيانات ورصدإلى انية فمواصلة تقديم المساعدة الاليكاو بالعامة لاألمانة تكليف 
  .لبلدان الناميةل
قتراح آخر وبالنسبة ال.  في ضوء الصلة بين هاتين التوصيتين٧  رقمتوضع هذه التوصية بعد التوصيةدم اقتراح بأن قُ

البلدان أن أنه في حين  المناخ المعني بالطيران الدولي وتغير لفريقل  الرابع جتماعالارئيس  ، أكد"ال سيما"كلمة لحذف 
  .جميع الدول المتعاقدة على النحو المطلوبإلى ، ينبغي تقديم المساعدة في أشد الحاجة إلى المساعدةهي النامية 

نية فتقديم المساعدة البمواصلة  العامة لاليكاو  األمانةتكليف: "الفقرة ليكون نصها على النحو التالي تعديل دم اقتراح بقُثم 
، لمساعدتها في جمع البيانات المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية وفقا لمبدأ والمالية
نية فالمساعدة الإلى ال تحتاج الدول النامية  على أن، في هذا الصدد، وتم التشديد". . عنهاإضافيةتقديم تقارير  وهاورصد

مجلس بخصوص محدودية الموارد الإلى التعليق الذي أدلى به رئيس وبالنسبة . المساعدة الماليةإلى أيضا ولكن فحسب 
 في ا، بل مساعدتهيم أموال إضافية للبلدان الناميةتقدبالضرورة ه ال يطلب من االيكاو ، تم التأكيد على أنلمنظمة لالمالية
  .مع المؤسسات المالية الدوليةالزمة ال الترتيبات وضع

لناقلين شغيل األولية لتكاليف التعبارة عن أن المعلومات عن استهالك الوقود كانت متاحة بسهولة ألنها كانت وباإلشارة إلى 
ت إلى مثل هذه البياناتشكل لهم مسألة تقديم أنه لن ب قسم التحليالت االقتصادية وقواعد البيانات ةرئيس توضحأ، ينالجوي

 األقاليمفي حلقات العمل التي عقدت في مختلف تناولت بالتفصيل ثم . كبيرةمشكلة  التابعين لها سلطات الطيران المدني
بشأن التدريب أثناء  استمارات جمع البيانات وفي مجال استكمال سلطات الطيران المدني فيموظفين عليمات المقدمة للتال

  .االيكاو الموظفين في مقر لهؤالء المتاحالمتصل بذلك والعمل 

  )١١  رقمالتوصيةالى عاد ترقيمها ي (١٠رقم التوصية 
  النص األصلي

التي وضعها الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، تطوير مجموعة من التدابير اليكاو بزيادة  األمانة العامة لتكليف
 .، وال سيما بالنسبة للبلدان الناميةلى المساعدةحصول عتسهيل اللالالزمة تدابير ال، بما في ذلك لدولأن تستخدمها ايمكن 

رئيس قسم اقترح كما .  من التدابير التي تشمل تدابير مساعدة البلدان الناميةمجموعةإلى لإلشارة دم اقتراح بتعديل الفقرة قُ
لجنة حماية و األمانة العامة لاليكاو تكليف"( ١٤رقم التوصية دمج ، يضا منصب أمين لجنة حماية البيئة، الذي يشغل أالبيئة

 .١٠  رقم مع التوصية")٣٠٣تحديث الكتاب الدوري رقم تحديد أولويات  في نظربالالبيئة 
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  توصية جديدةإدراج

إطار عمل بإعداد لفريق العامل بشأن إنشاء عملية تسمح الثانية لتوصية إضافة الالخامس  رئيس الفريق العاملاقترح 
وأن ،  في برنامج العملسبق أن وردت لو ، حتى١٠  رقم السوق بعد التوصية آلياتالقائمة علىابير للتدعالمي قطاعي 

 المعني بالطيران الدولي وتغير من تقرير الفريقالثالث في الجزء السردي الخامس لفريق العامل ل األخرىتوصيات درج الت
  .المناخ

ة قدمميح التوصيات في ضوء التعليقات واالقتراحات ال، سيتم تنقاتفق الفريق على أنه، نظرا لضيق الوقت  - ٢
 هااستعراضلمواصلة ، )الجزء السردي من التقريرعلى سينطوي أيضا والذي (كجزء من موجز الرئيس والمدرجة 

مفهوم أن التوصيات لن تكون من الكان و. رسميةالمناقشات غير مقبلين من ال النهائية خالل اليومين الافي صيغتهوضعها و
المعني بالطيران الدولي وتغير  برنامج العمل ألنها لم تعتمد بتوافق اآلراء في الجلسة العامة للفريقكالمعنى نفس لزمة بم

 .المناخ

  مواصلة استعراض برنامج العمل المقترح: مناقشة تقرير الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
 رئيس نائبورئيس كل من عده أ مشروع برنامج العمل الذي منقحة منالنسخة الالفريق بعد ذلك استعرض   - ٣

عنها خالل اليوم السابق المعرب مجلس في ضوء اآلراء الورئيس  الدولي وتغير المناخالمعني بالطيران وأمين الفريق 
في نص  لخيصهاالتي تم ت، و الواردة أدناهاألكثر موضوعيةالتعديالت ومنها ،  عديدةتعديالت إضافيةت رحواقتُ. للمناقشة

صغير فريق صياغة جانب ككل ومن  المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ من جانب الفريق ،مرة أخرىفيه أعيد النظر 
ويرد في . بتوافق اآلراء بالطيران الدولي وتغير المناخالمعني الفريق من جانب في نهاية المطاف  تواعتمد، غير رسمي

 توافق في اآلراءتم التوصل إلى عكس المواقف التي وهو ال ي.  لبرنامج العملبتوافق اآلراءالمعتمد النص تذييل هذه الورقة 
  . بشأنهاتوافق كامل في اآلراءالتوصل إلى ولكن لم يتم الدعم ت  التي تلقالمواقف ولكن أيضا بشأنها فحسب

 )٣ مع الفقرة اهدماجإبعد  (١موحد للفقرة النص المشروع 

لطيران ل، وقد وضع خطة عمل تغير المناخمعالجة األهمية الحاسمة لطيران الدولي وتغير المناخ بالمعني بال الفريققر ي
دور البلدان المتقدمة على أن تتولى ،  [ لديها والدول المتعاقدةاليكاوه ينبغي لالدولي وتوصل إلى اتفاق عام على أن

المناخ ئة الصادرة عن الطيران المدني الدولي على  الدفيغازاتات انبعاثتقليص أثر  أو إلى خفضتسعى أن ] ،الريادة
المنصوص عليه على النحو العادلة لتطوير الطيران الدولي وكافئة  المت، مع مراعاة مبادئ عدم التمييز والفرصالعالمي

اتفاقية متباينة وقدرات كل منها في إطار إن كانت المسؤوليات المشتركة وبشأن في اتفاقية شيكاغو والمبادئ واألحكام 
  .تغير المناخ وبروتوكول كيوتوالمتعلقة باإلطارية األمم المتحدة 

بينما و". دور الريادةالبلدان المتقدمة على أن تتولى "أنه من الضروري اإلبقاء على عبارة إلى العديد من األعضاء أشار 
وهي  تغير المناخ، علىولي لطيران المدني الدمع الدول المتقدمة لمعالجة تأثير اتعاون الب  أن تعملفيالبلدان النامية ترغب 

مسؤولية على ال أيضا وبروتوكول كيوتو تغير المناخالمتعلقة باإلطارية اتفاقية األمم المتحدة تنص ، مسؤولية مشتركة
لعمل إلى ااألول رفق  الم المدرجة فيطرافاألمن بروتوكول كيوتو  ٢- ٢ المادةدعو ت، على وجه الخصوصو. متمايزةال
 لبدءابعض الدول ه قد تعين على وجرى التأكيد على أن.  لديهاانبعاثات الطيرانص من تقليالأو لخفض  لااليكاو خالل من
الصادرة نبعاثات  االمعالجةبلديها االيكاو والدول المتعاقدة التزام مفادها رسالة قوية أن العبارة المذكورة ستوجه  العملية وفي

  .الطيرانعن 
أنها ستكون مؤكدين ب، "دور الريادةالبلدان المتقدمة على أن تتولى " على عبارة  على اإلبقاءرونأعضاء آخاعترض و

إن كانت والمسؤوليات المشتركة  وعدم التمييز هذه الفكرة في الموازنة بين مبدأيأنه قد سبق التعبير عن حيث متكررة، 
ذات األهمية  بلدانال على أن تتولى"و " دور الريادةكثر طموحا  البلدان األعلى أن تتولى: "هما ن وقد اقترح بديال. متباينة
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 يةنامبلدان  هناك هألن البديل الثانيى  علاإلبقاءال يمكن بأنه المقدم لتعليق وبالنسبة ل". دور الريادة الطيرانفي مجال  الكبرى
بعض يرى و. هذه الدول الطموحةي مثل غطيالتشديد على أن البديل األول  تغير المناخ، تم  بشأنتعتمد برامج كبرى

  ".الريادةدور البلدان المتقدمة  أن تتولى على"عبارة كنفس المستوى من االلتزام كال البديلين ال يعني األعضاء أنه 
اللغة هي ، و"اإلقرار"م لعبارة من جديد تفضيلهين ، مؤكد"مع مراعاة"اإلبقاء على عبارة على بعض األعضاء ولم يوافق 
  ".وفقا " عبارة، أو٢٢-٣٦ قرار الجمعية العموميةمن ) ك( المرفق  من ديباجة٣الفقرة ي المستخدمة ف

  ٢ موحد للفقرةالنص المشروع 
القتصادي تدهور اأثر الو بكفاءة الوقود فيما يخص استخدام قطاع الطيرانجوهرية على تحسينات  إدخال الرغم منب
فوق المكاسب ي الدولية سةحركة الجويللأن النمو المتوقع غير المناخ بالمعني بالطيران الدولي وتالفريق عترف ، يراهنال

. الوقودإجمالي محروقات زيادة في بكفاءة والتي أسفرت سنة بعد سنة عن الوقود استخدام   التقليدية فيتحسيناتالمن 
 .ة الدوليالجويةحركة ال يلزم اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة من هذه الزيادة المتوقعة فيو

، مشددا على أن التوقعات حذفالهذا عارض أحد األعضاء و. قيمةألنها ال تضيف أي " التقليدية"حذف كلمة قدم اقتراح ب
واقترح . التطورات المقبلة تراعي الوهي . كفاءة التي يمكن تحديدها اآلنفي استخدام الوقود ب اتتحسينتستند إلى الالحالية 

بكلمة " تقليديةال"االستعاضة عن كلمة بأنه يمكن   للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ الرابعاالجتماع نائب رئيس
  ".حاليا"

االجتماع الرابع للفريق المعني  رئيس أشار، "هذهانبعاثات غازات الدفيئة من "عبارة بحذف خر اآلقتراح وبالنسبة لال
 نسبة كبيرة من حرق الوقود من ستكون ٢٠٥٠ أنه بحلول عام توقعيصناعة القطاع ن أإلى  بالطيران الدولي وتغير المناخ

حرق الوقود ستكون كما كانت بيعني أن االنبعاثات المرتبطة س، فإن هذا  المذكورةولو حذفت الكلمات. د البديلةالوقوأنواع 
 الدولية وليس ةحركة الجويال نمو حد من بال مهتمالفريق أن أيضا يعنيس ذلك عضو آخر على أنشدد و. في الماضي
  .النبعاثاتبمعالجة ا
  ٣ موحد للفقرةالنص المشروع 

تحقيق األهداف  المبذولجهد كي يتسنى لل المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بإعداد إستراتيجيةالفريق وصي ي
 . العالميةالطموحة

 ".جهود"بكلمة " جهد"االستعاضة عن كلمة  لدولي وتغير المناخ االجتماع الرابع للفريق المعني بالطيران انائب رئيساقترح 

  ٤ موحد للفقرةالنص المشروع 
 متوسط  تحسينفيالمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ الفريق  اتفق عليهوالذي األجل قصير  ٢٠١٢عام هدف يكمن 

على أساس والذي يحسب ، ةسنفي ال ٪ ٢دل عمليات الطيران الدولي بمعفي كفاءة بالخدمة استخدام وقود األسطول أثناء 
  .ي اإلرادي المنقولحجم الوقود المستخدم في الطن الكيلومتر

  . هذه الفقرةعلىلم تبد أي تعليقات 
  ٥ موحد للفقرةالنص المشروع 

استخدام  في شكل لمتوسط والطويلألجلين ا ذات ا األهداف تحقيقعلىالمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ الفريق اتفق 
 ٢٠١٣ لفترة الممتدة بينفي ا٪ ٢,٥ إلى ٪٢ من ةسنويينات تحس بشكل خاص بإدخال وصي الفريقوي. كفاءةالوقود ب

 الطويلفي األجل  ٪ ٣ و٪ ٢ بين بنسبة تتراوح ةسنويينات تحسبإدخال يوصي الفريق و. ٢٠٢٠/٢٠٢٥ و
  .بكفاءةالوقود م يتمثل في استخداطموح عالمي  لتحقيق هدف ٢٠٥٠ إلى ٢٠٢١/٢٠٢٦ من
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بأن تتراوح النسبة توصية الالفريق العامل على وقد وافق . الرابعالعامل هذه الفقرة لتعكس توصيات الفريق تم استكمال 
  .تحقيقهالحد األدنى الذي يمكن محددة حيث أظهر طموحا أكبر بالمقارنة مع المئوية بمعدل معين بدال من أن تكون 

  ٦ موحد للفقرةالنص المشروع 
  .٢٠٠٥األساس لعام خط ى علالفريق اتفق 
اتفاقية مرتبطا ب يكون بالضرورة الأساس  بخطقد أبدى اهتمامه إلى أن الفريق العامل  الرابع رئيس الفريق العاملأشار 

حقيق تالمحرز في التقدم التراكمي تيح إظهار سيه أي تاريخ آخر ولكنبأو  المتعلقة بتغير المناخ األمم المتحدة اإلطارية
أحد د بما أنه أي، و٢٠٠٥ عام و٢٠٠٠  عام،ثنين من خطوط األساساوقد تم اقتراح . األهداف العالمية الطموحة الطوعية

 خط ه بوصف٢٠٠٥عام بتوصية أعضاء الفريق والإلى بقية وافق ذلك العضو على االنضمام ، ٢٠٠٠ام فقط عاألعضاء 
ه ليس على أنمن جديد عضو آخر  أعربو.  بوصفه خط األساس٢٠٠٠عن تفضيله لعام أعرب أحد األعضاء و. األساس

و كون ذيقد   على الرغم من أنهسنة بعد سنة،كفاءة  استخدام الوقود بتحسينعند النظر في بالموضوع صلة خط األساس ل
  .الطويلجل على األالممتدة صلة عند النظر في األهداف 

  ٧ موحد للفقرةالنص المشروع 
استعراض  يجريه سبأنالمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ التوقعات ويوصي الفريق ستنادا إلى اهذه األهداف تحدد 

استثمارات تكون هناك حاجة إلى سبلوغ هذه األهداف، لو. ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي في وريهذه األهداف بشكل د
  .التكنولوجيقدم كبيرة في مجال الت
  .قرة هذه الفعلىلم تبد أي تعليقات 

  ٨ موحد للفقرةالنص المشروع 
األهداف المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ في ، نظر الفريق كفاءةالمتعلقة باستخدام الوقود بهداف األباإلضافة إلى 

 بحلول يالكربونتعادل األثر نمو  المتمثل في هدفتحقيق الوركزت المناقشات على .  أكبرطموحعبر عن يمكن أن تالتي 
حرز أي ولم ي. الطويل في األجل الفريق خفض انبعاثات الكربونهذا ناقش و.  المتوسط وذلك في األجل٢٠٢٠/٢٠٢٥

المتوسط األجلين في فيما يخص األهداف مزيد من العمل إنجاز ، ويوصي الفريق بالحالتينكلتا في توافق في اآلراء 
  .الطويلو

  . هذه الفقرةعلىلم تبد أي تعليقات 
  فقرة جديدةإدراج اقتراح 

 يالحظ الفريق: ")اياتا (الدولياتحاد النقل الجوي الفقرة الجديدة التالية لإلشارة إلى آراء بأن تضاف اقترح أحد األعضاء 
تحقيق تعهد ب، قد ين الدوليينالجويالناقلين ، الذي يمثل النقل الجوي الدولياتحاد  أن المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

قد ، هذه األهدافبلوغ لو. ٢٠٥٠ ٪ بحلول عام ٥٠ بنسبة االنبعاثات  وخفض٢٠٢٥ بحلول عام يالكربونثر تعادل األنمو 
يمكن منظور خارجي بعترف  تأنكهذه فقرة ومن شأن ". الدولي إلى الوصول إلى موازنة الكربونصناعة الطيران تحتاج 

 تقترحاو. يةطوعبصورة التخاذ تدابير أكثر طموحا زم الال األساس إرساء، وكذلك  على االيكاو من خاللهحكمأن يجري ال
اتحاد النقل الجوي الدولي ها ستخدمتي ي الفعلية الالعباراتبيان واقترح كذلك ". سوق"مة كلب" موازنة"كلمة االستعاضة عن 

  .جديدةالفقرة الفي  أهدافهعن عالن لدى اإل
 االيكاو،  أهدافأهدافه بعيدة عنأن  أولية وهي معلومات  الدولياتحاد النقل الجويتي قدمها أن المعلومات ال على اتأكيدو

ينطوي على س تلك المعلومات عضو آخر أن إدراجوأكد . في برنامج العملإدراجها األعضاء إلى أنه ال ينبغي أشار أحد 
رح اقتُو. المناختغير  بالطيران الدولي و المعنيالصناعية األخرى التي كانت تقدم المعلومات للفريقرابطات ضد التمييز 

.  المعني بالطيران الدولي وتغير المناخالسردي من تقرير الفريققسم الفقرة الجديدة المقترحة في الإدراج بدال من ذلك 
  .الفقرة في وقت الحقه سيتم استعراض ، إلى أناآلراء توافق ذلك يمثل يبدو أنه أنبينا ، مأشار الرئيسو
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  إدراج فقرة جديدةاقتراح 
 على أنه سيكون  المعني بالطيران الدولي وتغير المناخبعض أعضاء الفريقموافقة فقرة جديدة تعكس دراج إرح أيضا اقت

  . المتوسطاألجلفي  يالكربونتعادل األثر نمو من الالزم والممكن عمليا تحقيق 
  ٩ موحد للفقرةالنص المشروع 

 مختلفةالظروف أما ال. كل على حدة الدول إلىلتزامات محددة  اأي، الموصى بها لن تمنح األهداف، بموجب اإلستراتيجية
 الصادرة عن الطيران وثاني أكسيد غازات الدفيئة انبعاثات مساهمةفي  الدول النامية والمتقدمة كل من وقدرات ومساهمة

في  من الدول ل دولةإلى أي مدى يمكن أن تساهم كحدد فستفي الغالف الجوي الكربون الناتـج عـن األنشطة البشرية 
  . األهداف العالميةبلوغ
 غازات الدفيئة انبعاثات "عبارة واالستعاضة عن ؛ "تركّز"كلمة الثانية ب" مساهمة"االستعاضة عن كلمة : ح ما يليااقترتم 

ة عن الناتـجانبعاثات غازات الدفيئة "بعبارة "  الصادرة عن الطيران وثاني أكسيد الكربون الناتـج عـن األنشطة البشرية
  ".العالمية"قبل كلمة " ةطموحال"إضافة كلمة و؛ "مكني"مة  كلمحل" جوزي"كلمة تحل أن ؛ و"البشرية األنشطة 
  ١٠ موحد للفقرةالنص المشروع 

من التدابير التي وضعها مجموعة عتمد للمجلس أن يبغي بأنه ينبالطيران الدولي وتغير المناخ  المعنييوصي الفريق 
وتشمل تطوير ، )int.icao.www://http: أنظر الموقع التالي( منها ما تشاء تختارأن دول للالفريق، والتي يمكن 

، ، وزيادة كفاءة العملياتالهياكل األساسية الحركة الجوية واستخدام إدارةتحسين بالطائرات، والمتعلقة التكنولوجيا 
تيسر تدابير  هذه المجموعة تتضمنينبغي أن و. ة، والتدابير التنظيميآليات السوقالقائمة على /االقتصاديةوالتدابير 

  .المساعدة، ال سيما بالنسبة للبلدان الناميةى لعصول حال
  ".تضمن ت"كلمة ب" تضمنينبغي أن ت"عبارة تعاض عن  أن يساقترح

  ١١ موحد للفقرةالنص المشروع 
تطويرها  مواصلة ، التي يمكنالتدابيرا يوضح مجموعة جدوال أوليالمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ  الفريق قدم

، عند إلى الدولتحديث إرشادات موجهة تطوير و أن تواصل االيكاو ينبغيه الفريق أيضا بأنهذا يوصي و. بواسطة االيكاو
الموارد وكذلك الحصول على ، لمساعدة البلدان الناميةالالزمة تدابير ال، بما في ذلك  التدابيرهذهاعتماد الضرورة، بشأن 

  .المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات
  . هذه الفقرةعلىلم تبد أي تعليقات 

  ١٢ موحد للفقرةالنص المشروع 
تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق عبر بشأن خالف وجود  بالمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ قر الفريقي

  .الحدود الوطنية
  .لثالثة عشرةاقترح دمج هذه الفقرة مع الفقرة ا

  ١٣ موحد للفقرةالنص المشروع 
 اعالمي ا قطاعياتحدد إطار عملية االيكاومجلس منظمة يضع بأن المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ الفريق يوصي 

 المستوى ونتائج لرفيعااالجتماع مراعاة استنتاجات للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي، مع 
المتعلقة بتغير المناخ، وذلك للتعجيل بإنجاز اإلطارية  األمم المتحدة اتفاقية في طرافاألمؤتمر الجتماع الخامس عشر لا

  .هذه العملية
في بعض الدول األعضاء ه قد ترغب أنو، اطموح أكثر عكس أن هناك أهدافياقترح أن يستعاض عن الفقرة بالنص التالي ل

دور مفيد من حيث المساعدة على وضع إطار لتوجيه أنه لاليكاو في تعزيز هذه األهداف، و فعاليةكثر ة بصورة أشاركالم
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بعض الدول األعضاء دعم ه قد تختار  أن المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ إلىالفريقشير ي: "تلك الجهود الطوعية
النبعاثات من خالل وضع المطلق لتخفيض الوبشأن نمو تعادل األثر الكربوني  المعلنة اأهدافهفي تحقيق  صناعةال قطاع
على طبق يالسوق ة على آليات قائمللتدابير الوضع إطار ب هذا الفريق االيكاووصي وي.  قائمة على آليات السوقتدابير

 .".الطيران الدولي لتوجيه هذه الجهود الطوعية

 المعني السردي من تقرير الفريقجزء في الردة الواصناعة الإلى أنه قد تم االتفاق على الرجوع إلى طموحات وباإلشارة 
عضو آخر وأكد .  في شكلها الحالي١٣الفقرة ه ينبغي االحتفاظ بإلى أنأحد األعضاء ، أشار بالطيران الدولي وتغير المناخ

ائمة على  بشأن تطبيق المسائل القتوافق في اآلراءبما أنه لم يتوصل الفريق إلى  ١٣ و ١٢كال الفقرتين ه ينبغي حذف بأن
مواصلة العمل بشأن التدابير القائمة ضرورة على ، حذف هاتين الفقرتينته لعارض، لدى مأحد األعضاءشدد و. السوقآليات 

أعمال  ولكن عليه أن يأخذ في االعتبار يمكن أن يبدأ العمل اآلنبحقيقة أنه  ١٣الفقرة في م يتسلتم الو .على آليات السوق
من شأنه أن  المضي قدما اآلن عنالعمل لك ذ وإيقاف .مؤتمر األطرافاالجتماع الخامس عشر للرفيع المستوى وااالجتماع 

  .تأخير العمليةبخاطر ي
:  ليصبح نصها على النحو التالي١٣ الفقرتين، تعديل الفقرةه قد جرى دمج واقترح عضو آخر، كبديل وعلى افتراض أن

السوق القائمة على آليات مجلس االيكاو دراسة التدابير يواصل  بأن خالمعني بالطيران الدولي وتغير المنايوصي الفريق "
طراف األمؤتمر االجتماع الخامس عشر لرفيع المستوى ونتائج الاالجتماع مع مراعاة استنتاجات في مجال الطيران الدولي، 

 . ".لعمليةاالمتعلقة بتغير المناخ، وذلك للتعجيل بإنجاز هذه اإلطارية  األمم المتحدة اتفاقيةفي 

بشأن اتفاق عدم وجود الفقرة توضح فقط أن شددا على ، م١٢حذف الفقرة بقتراح  الخامس االعارض رئيس الفريق العامل
في شكل " عبارة وإضافة" ياقطاع"كلمة حذف ثم اقترح . تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق عبر الحدود الوطنية

التدابير القائمة على آليات السوق على ه لن يتم فرض  لتوضيح أن١٣في الفقرة " ارإطا"بعد كلمة " االيكاوتوجيهات من 
. القيام بذلك بشكل صحيحمن  حتى تتمكن تلك الدول التي ترغب في تنفيذ هذه التدابير اتتقدم توجيه االيكاو س، وأنالدول
  ".عملية لدراسةعد ي"عبارة ب" دراسةاصل يو"العبارة المقترحة يستعاض عن أن  الفريق العامل الخامس اقترح رئيسكما 

يجري  بأن الدولي وتغير المناخ بالطيران  المعنييوصي الفريق: "١٣للفقرة نص توفيقي آخر ما يلي كعضو واقترح 
لتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي، بما في ذلك وضع بشأن امزيد من الدراسة االيكاو المجلس 
االجتماع الخامس عشر رفيع المستوى ونتائج الاالجتماع مراعاة استنتاجات ، مع االيكاوتوجيهات يستند إلى مي إطار عال

  . ".العمليةالمتعلقة بتغير المناخ، وذلك للتعجيل بإنجاز هذه اإلطارية  األمم المتحدة اتفاقيةفي طراف األمؤتمر ل
  ١٤ موحد للفقرةالنص المشروع 

في سياق مثل هذا ، االيكاو معالجة أهم المسائل المرتبطة بتنفيذ هذه التدابير بشكل سليممجلس ن الفريق بأن يضموصي ي
اتفاقية واردة في العادلة ال المتكافئة ومبادئ عدم التمييز والفرصالمراعاة التامة ل) أ: (ا يليالتحديد م، وباإلطار القطاعي

أكثر االقتصار على اختيار ) ج(لجميع الدول واألقاليم؛ مختلفة الرات قدالمحددة والظروف المراعاة التامة لل) ب(؛ شيكاغو
التدابير القائمة على آليات السوق إمكانية تنسيق ) ه(الطيران؛ صناعة لمعايير متثال تيسير اال) د(؛ فعاليةالتدابير كفاءة و
 .رافيالنطاق الجغالمتعلقة بالمسائل األخذ في االعتبار ) و(ار؛ كروعدم قابليتها للت

كذلك أن اقترح و. ١٣تتعارض مع التعديل المقترح للفقرة اقترح حذف هذه الفقرة ألنها كما ". القطاعي"حذف كلمة اقترح 
 .السرديجزء أو إلى ال الفريق توصياتنطوي على الذي يالجزء ل إلى تنق

  ١٥ موحد للفقرةالنص المشروع 
هذه تقديم النهج المقترح في تلك الدول، وتوضح خطط عمل عداد إالدول على أن يحث لمجلس الفريق بأنه ينبغي لوصي ي

 .إلى االيكاوالخطط 

حد أدنى لتقديم التقارير إلى الداعي إلى اإلشارة إلى عتبة سابق  الرابع إلى اقتراحها الفريق العاملرئيس الأشارت نائبة 
 تقديم خطط عملها اطلب منهي سيتالويران الدولي الطكبيرة في مجال قطاعات التي لديها  وذلك للتمييز بين الدول االيكاو
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مفهوم الحد  على ينبغي اإلبقاءه على أنفأكدت ، منها ذلكطلب التي لن يوأقل نموا  قطاعاتدول التي لديها ، والااليكاو إلى
الطيران الدولي المعني بفريق لاالجتماع الرابع لأشار رئيس و. األدنى لخطط العمل، حتى لو لم تحدد نسبة مئوية للعتبة

  .هذه المسألة في وقت الحقمناقشة إلى أن الفريق سيعود لوتغير المناخ 
  ١٦ موحد للفقرةالنص المشروع 

لجمع  آلية في إطار المادة السابعة والستين من االتفاقية  وتنفيذبإعدادالمجلس األمانة العامة الفريق بأن يكلف وصي ي
 تحقيق األهداف العالمية فيالتقدم المحرز ساس سنوي والتي تقيس وتقيم دول على أال من تنفيذالالرصد وبيانات 
 .الطموحة

  .٦  رقمفي التوصيةحيث أنها وردت حذف هذه الفقرة اقترح أحد األعضاء 
  ١٧ موحد للفقرةالنص المشروع 

لبلدان ال سيما التقارير،  اتقديمنية في عملية فالمساعدة اللتوفير إعداد نُهج المجلس إلى أيضا بأن يسعى يوصي الفريق 
 .النامية

عضو آخر اقتراحه بأن يتم تعديل وكرر . ٩  رقمفي التوصيةحيث أنها وردت هذه الفقرة أيضا حذف اقترح أحد األعضاء 
الرئيس، في هذا وأشار ". ال سيما"كلمة ه ينبغي حذف أيضا المساعدة المالية وأنو الفنيةتوفير المساعدة لإلشارة إلى الفقرة 

  ".ال سيما"أنه قد تم االتفاق على اإلبقاء على كلمة إلى لصدد، ا
  ١٨ موحد للفقرةالنص المشروع 

  .طائرات الجديدةإعداد قاعدة قياسية تتعلق بثاني أكسيد الكربون تخص الأن يسعى المجلس إلى بيوصي الفريق كما 
ورأى أعضاء آخرون أنه ينبغي اإلبقاء . ٣رقم  التوصية فيوردت سبق أن نية وفاقترح حذف هذه الفقرة ألنها ذات طبيعة 

اقترح أحد األعضاء ، ٣  رقمالفقرة مع التوصيةتتطابق ه يجب أن أنعلى وبالتأكيد . اعليها في برنامج العمل نظرا ألهميته
لإلشارة  اقتراح آخر وقدم. اإلسراع بإعداد القاعدة القياسية المتعلقة بثاني أكسيد الكربونإلشارة إلى ها لأنه ينبغي تعديل أيضا
  ".الطائرات الجديدة"بدال من " الطائرات الطرز الجديدة من "إلى 

  ١٩ موحد للفقرةالنص المشروع 
  .عالميالمستوى الحرزه الدول على تالتقدم التراكمي الذي تبلغ الجمعية العمومية مرة كل ثالث سنوات بأن لاليكاو ينبغي 

  .هذه الفقرةعلى لم تبد أي تعليقات 
 بشأنصغير  غير رسمي صياغة إلى تقرير من فريقالمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ الفريق استمع   - ٤

  :اقترح فريق الصياغة إدراج أربع فقرات جديدة، يكون نصها على النحو التاليو. نتائج مناقشاته
ا  مسبقاكمال تصدر حق ا الفريقرارات هذن على أالمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ اتفق الفريق   )١

تغير المناخ وبروتوكول تحدة اإلطارية المتعلقة بم األمم النتائج المفاوضات في إطار اتفاقيةعن 
  .كيوتو

تغير المناخ، وبالتالي معالجة باألهمية الحاسمة لالمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ قر الفريق ي  )٢
أثر انبعاثات غازات الدفيئة على المناخ ص تقليأو خفض لطرق الحاجة إلى السعي إلى إيجاد سبل و

  .الطيران المدني الدولي، والناشئ عن العالمي
 المسؤوليات بشأنحكام األمبادئ وبالكذلك الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ قر ي  )أ  )٣

في ر الريادة دولبلدان المتقدمة على أن تتولى امتباينة وقدرات كل منها، إن كانت المشتركة و
  .تغير المناخ وبروتوكول كيوتو األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بإطار اتفاقية
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تغير معالجة كذلك بأن اإلجراءات الرامية إلى يقر الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ   )ب
تغير المناخ لقة باألمم المتحدة اإلطارية المتعالمبادئ الواردة في اتفاقية أن تحترم المناخ يجب 

متباينة وقدرات كل منها، إن كانت وبروتوكول كيوتو، وال سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة و
  .دور الريادةلبلدان المتقدمة على أن تتولى ا

 الواردة في اللتزاماتناول ابأن برنامج العمل ال يتيقر الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ   )٤
  .من بروتوكول كيوتو ٢-٢ المادةإطار 

لفقرة ول.  كاملةالمجموعةريثما يتم االتفاق على ) ٤و) ٢و) ١الصياغة على الفقرات الفرعية  فريقوافق   - ٥
  .بحاجة إلى تسويةزال تال تان وصياغ) ٣  رقمالفرعية

ل لتحديد نسخة معدلة من مشروع برنامج العموتغير المناخ  بالطيران الدولي المعنيثم استعرض الفريق   - ٦
. بشأنهافي اآلراء توافق بعد التوصل إلى   لم يتم، والعناصر التي بشأنهاتوافق في اآلراءتم التوصل إلى العناصر التي 

، )الواليات المتحدة (لوبو. السيدة نمن و) السعوديةالمملكة العربية (جمجوم  محمد عليوفقا للطلبات المقدمة من الكابتن و
  .مباشرة في مناقشات الفريق التابعين لهما نوالمستشاررك يشاوافق الرئيس على أن 

توافق في اآلراء  التي لم يتم التوصل إلى  هذه العناصربشأنمزيد من المناقشات غير الرسمية إجراء البعد و  - ٧
 .التذييلبتوافق اآلراء على النحو المبين في ه اعتمدونص منقح لمشروع برنامج العمل في ، نظر الفريق بشأنها
  األمور اإلدارية  : من جدول األعمال١البند 

  لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخا تقرير عملية إصدار استعراض
نسخة من سيتم إرسال إلى أنه، كما تقرر سابقا، المناخ  بالطيران الدولي وتغير المعنيأمين الفريق أشار   - ٨

 توقيت (٣/٦/٢٠٠٩يوم منتصف  اإللكتروني للتعليق عليه، قبل البريد عن طريق نيالمشارك إلى التقرير النهائي
تعبر عن ال ها والتي قد ثبت أنبشأنها فقط اآلراء في توافق التوصل إلى تلك األجزاء التي لم يتم  علىوذلك ، )مونتريال
 .بدقة المناقشات

 اختتام االجتماع

لمشاركين ه إلى اشكرلي وتغير المناخ لدى توجيه  المعني بالطيران الدولفريق االجتماع الرابع لرئيسشار أ  - ٩
 الرئيس عن ةنائبت أعربو. لفريقهذا ااالجتماع الرابع واألخير لرئاسة أنه كان من دواعي سروره إلى على تعاونهم، 

  .ألمانة العامة لما بذلوه من جهودلالفريق وهذا ألمين ا تقديره
عن عمله في المجلس يسر  قد الدولي وتغير المناخطيران  بال المعنيشدد رئيس المجلس على أن الفريقو  -١٠

خطوة الن هذا لم يكن سوى وباإلشارة إلى أ.  جميع أجزاء برنامج العمل الموصى بهلآلراء بشأنطريق الوصول إلى توافق 
 يعالرفاالجتماع ومجلس، النظر يعرض على رئيس المجلس إلى أن برنامج العمل سأوضح ولى في عملية طويلة، األ

األطراف في مؤتمر  الخامس عشر لواالجتماع، ٢٠٠٩ أكتوبر  شهرالمستوى بشأن الطيران المدني الدولي وتغير المناخ في
ية العمومية لاليكاو في خريف  والجمع٢٠٠٩ ديسمبر  شهرتغير المناخ فيالمتحدة اإلطارية المتعلقة باألمم اتفاقية 

 المعني لفريقلربعة االجتماعات األونواب رؤساء ؤساء ن تقديره لر الختام، أعرب رئيس المجلس عوفي. ٢٠١٠ عام
  .وللمشاركين على تعاونهم  في العمل لتفانيهمبالطيران الدولي وتغير المناخ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  التذييل
  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخبرنامج عمل 

  اعتمد الفريق هذا البرنامج بتوافق اآلراء
 باألهمية الحاسمة لمعالجة تغير المناخ، وبالتالي الحاجة إلى السعي الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ يقر  - ١

إلى إيجاد سبل وطرق لخفض وتقليص أثر انبعاثات غازات الدفيئة على المناخ العالمي، والناشئ عن الطيران 
  .المدني الدولي

 على أن قرارات هذا الفريق ال تصدر حكما مسبقا عن نتائج ي وتغير المناخالمعني بالطيران الدولوافق الفريق   - ٢
  .المفاوضات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو

ت متباينة المسؤوليات المشتركة وإن كان بالمبادئ واألحكام بشأن المعني بالطيران الدولي وتغير المناخيقر الفريق   - ٣
، على أن تتولى البلدان المتقدمة دور الريادة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير وقدرات كل منها

  .المناخ وبروتوكول كيوتو
 بمبادئ عدم التمييز والفرص المتكافئة والعادلة لتطوير الطيران المعني بالطيران الدولي وتغير المناخيقر الفريق   - ٤

  .المدني على النحو المنصوص عليه في اتفاقية شيكاغو
 أن برنامج الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخفي حين لم يحرز أي توافق آراء، يرى بعض أعضاء   - ٥

  . من بروتوكول كيوتو٢-٢العمل ال يتناول االلتزامات الواردة في إطار المادة 
 على قطاع الطيران فيما يخص استخدام الوقود بكفاءة وأثر التدهور االقتصادي بالرغم من إدخال تحسينات جوهرية  - ٦

الراهن، يعترف هذا الفريق بأن النمو المتوقع للحركة الجوية الدولية سيفوق المكاسب من التحسينات المتوقع جنيها 
  .قات الوقودحاليا من استخدام الوقود بكفاءة والتي أسفرت سنة بعد سنة عن زيادة في إجمالي محرو

 بإعداد استراتيجية كي يتسنى للجهود المبذولة تحقيق األهداف الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخيوصي   - ٧
  .التطلعية العالمية

 في تحسين المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ قصير األجل والذي اتفق عليه الفريق ٢٠١٢يكمـن هدف عام   - ٨
٪ في السنة، والذي يحسب ٢قود األسطول أثناء الخدمة بكفاءة في عمليات الطيران الدولي بمعدل متوسط استخدام و

  .  على أساس حجم الوقود المستخدم في الطن الكيلومتري اإلرادي المنقول
يق ويوصي الفر. اتفق الفريق على تحقيق األهداف ذات األجلين المتوسط والطويل في شكل استخدام الوقود بكفاءة  - ٩

ويوصي هذا الفريق . ٢٠٢٠٪ في األجل المتوسط إلى غاية عام ٢بشكل خاص بإدخال تحسينات سنوية بنسبة 
 لتحقيق هدف تطلعي عالمي ٢٠٥٠ إلى عام ٢٠٢١٪ في األجل الطويل من عام ٢بإدخال تحسينات سنوية بنسبة 
  .يتمثل في استخدام الوقود بكفاءة

 بأنه سيجري المعني بالطيران الدولي وتغير المناخلتوقعات ويوصي الفريق تتحدد هذه األهداف استنادا إلى ا  -١٠
ولبلوغ هذه األهداف، ستكون هناك . استعراض هذه األهداف بشكل دوري في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي

  .حاجة إلى استثمارات كبيرة في مجال التقدم التكنولوجي
 في المعني بالطيران الدولي وتغير المناخم الوقود بكفاءة، نظر الفريق باإلضافة إلى األهداف المتعلقة باستخدا  -١١

وركزت المناقشات على تحقيق الهدف المتمثل في نمو تعادل األثر . األهداف التي يمكن أن تعبر عن طموح أكبر
ألجل وناقش هذا الفريق خفض انبعاثات الكربون في ا.  وذلك في األجل المتوسط٢٠٢٠الكربوني بحلول عام 

ولم يحرز أي توافق في اآلراء في كال الحالتين، ويوصي الفريق بإنجاز مزيد من العمل فيما يخص . الطويل
  .األهداف ذات األجلين المتوسط والطويل
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في حين لم يحرز أي توافق في اآلراء، يرى بعض أعضاء الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ أنه سيكون   -١٢
، ٢٠٠٥ والمجدي لتحقيق نمو تعادل األثر الكربوني في األجل المتوسط، بخصوص خط األساس لعام من الضروري

  .وكذلك لتحقيق خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في األجل الطويل في مجال الطيران العالمي
أما الظروف . دول كل على حدةأي التزامات محددة إلى ال بموجب االستراتيجية الموصى بها، ،لن تمنح األهداف  -١٣

المختلفة، وقدرات كل منها ومساهمة الدول النامية والمتقدمة في تركّز انبعاثات الدفيئة في الغالف الجوي فستحدد 
  .إلى أي مدى يمكن أن تساهم كل دولة من الدول في بلوغ األهداف التطلعية العالمية

وضعها الفريق، والتي يمكن للدول أن تختار وعة من التدابير التي مجمبأنه ينبغي للمجلس أن يعتمد يوصي الفريق   -١٤
، وتشمل تطوير التكنولوجيا المتعلقة بالطائرات، وتحسين )int.icao.www://http/: انظر الموقع التالي(منها ما تشاء 

القائمة على آليات /ادة كفاءة العمليات، والتدابير االقتصاديةإدارة الحركة الجوية واستخدم الهياكل األساسية، وزي
ر الحصول على المساعدة، ال سيما بالنسبة للبلدان تيسـتدابير هذه المجموعة تتضمن و. السوق، والتدابير التنظيمية

  .النامية
ويوصي هذا .  اإليكاوجدوال أوليا يوضح مجموعة التدابير، التي يمكن مواصلة تطويرها بواسطةالفريق وقدم   -١٥

الفريق أيضا بأنه ينبغي أن تواصل اإليكاو تطوير وتحديث إرشادات موجهة إلى الدول، عند الضرورة، بشأن اعتماد 
هذه التدابير، بما في ذلك التدابير الالزمة لمساعدة البلدان النامية، وكذلك الحصول على الموارد المالية، ونقل 

  .التكنولوجيا وبناء القدرات
ويوصي هذا الفريق . وجود خالف بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق عبر الحدود الوطنيةبالفريق  قريو  -١٦

لتدابير في مجال الطيران الدولي، مع مراعاة استنتاجات االجتماع هذه اعملية تحدد إطارا لبأن يضع مجلس اإليكاو 
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ،  لمؤتمر المستوى واالجتماع الخامس عشر الرفيع
  .لتعجيل بإنجاز هذه العمليةوذلك ل

ويوصي الفريق بأنه ينبغي للمجلس أن يحث الدول على إعداد خطط عمل توضح النهج المقترح في تلك الدول،   -١٧
  .وتقديم هذه الخطط إلى اإليكاو

جلس األمانة العامة بإعداد آلية وتنفيذها في إطار المادة السابعة والستين من االتفاقية ويوصي الفريق بأن يكلف الم  -١٨
  .لجمع البيانات من الدول عن الحركة واستهالك الوقود، وذلك على أساس سنوي

في عملية ويوصي الفريق أيضا بأن يسعى المجلس إلى إعداد نُهج لتزويد البلدان النامية بالمساعدة الفنية والمالية   -١٩
  .تقديم التقارير

كما يوصي الفريق بأن يسعى المجلس إلى إعداد قاعدة قياسية تتعلق بثاني أكسيد الكربون تخص األنواع الجديدة من   -٢٠
  .الطائرات

ينبغي لإليكاو أن تبلغ الجمعية العمومية مرة كل ثالث سنوات بالتقدم التراكمي الذي تحرزه الدول على المستوى   -٢١
 .يالعالم

  ـ انتهـى ـ


