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  الدولي وتغير المناخالفريق المعني بالطيران برنامج عمل 
  اعتمد الفريق هذا البرنامج بتوافق اآلراء

 باألهمية الحاسمة لمعالجة تغير المناخ، وبالتالي الحاجة إلى السعي الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخيقر   - ١
اشئ عن الطيران إلى إيجاد سبل وطرق لخفض وتقليص أثر انبعاثات غازات الدفيئة على المناخ العالمي، والن

  .المدني الدولي
 على أن قرارات هذا الفريق ال تصدر حكما مسبقا عن نتائج المعني بالطيران الدولي وتغير المناخوافق الفريق   - ٢

  .المفاوضات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو
المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة  بالمبادئ واألحكام بشأن لي وتغير المناخالمعني بالطيران الدويقر 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 لمناخالمعني بالطيران الدولي وتغير ايقر 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 كيوتو٢-٢ار المادة العمل ال يتناول االلتزامات الواردة في إط

بالرغم من إدخال تحسينات جوهرية على قطاع الطيران فيما يخص استخدام الوقود بكفاءة وأثر التدهور االقتصادي   - ٦
الراهن، يعترف هذا الفريق بأن النمو المتوقع للحركة الجوية الدولية سيفوق المكاسب من التحسينات المتوقع جنيها 

  .خدام الوقود بكفاءة والتي أسفرت سنة بعد سنة عن زيادة في إجمالي محروقات الوقودحاليا من است
 بإعداد استراتيجية كي يتسنى للجهود المبذولة تحقيق األهداف الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخيوصي   - ٧

  .التطلعية العالمية
 في تحسين المعني بالطيران الدولي وتغير المناخلفريق  قصير األجل والذي اتفق عليه ا٢٠١٢يكمـن هدف عام   - ٨

٪ في السنة، والذي يحسب ٢متوسط استخدام وقود األسطول أثناء الخدمة بكفاءة في عمليات الطيران الدولي بمعدل 
  .  على أساس حجم الوقود المستخدم في الطن الكيلومتري اإلرادي المنقول

ويوصي الفريق . ت األجلين المتوسط والطويل في شكل استخدام الوقود بكفاءةاتفق الفريق على تحقيق األهداف ذا  - 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 
  .تمثل في استخدام الوقود بكفاءةي

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

  . مجال التقدم التكنولوجيحاجة إلى استثمارات كبيرة في
 في المعني بالطيران الدولي وتغير المناخباإلضافة إلى األهداف المتعلقة باستخدام الوقود بكفاءة، نظر الفريق   -١١

وركزت المناقشات على تحقيق الهدف المتمثل في نمو تعادل األثر . األهداف التي يمكن أن تعبر عن طموح أكبر
وناقش هذا الفريق خفض انبعاثات الكربون في األجل .  وذلك في األجل المتوسط٢٠٢٠الكربوني بحلول عام 
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ولم يحرز أي توافق في اآلراء في كال الحالتين، ويوصي الفريق بإنجاز مزيد من العمل فيما يخص . الطويل

  .األهداف ذات األجلين المتوسط والطويل
اء الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ أنه سيكون في حين لم يحرز أي توافق في اآلراء، يرى بعض أعض  -١٢

، ٢٠٠٥من الضروري والمجدي لتحقيق نمو تعادل األثر الكربوني في األجل المتوسط، بخصوص خط األساس لعام 
  .وكذلك لتحقيق خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في األجل الطويل في مجال الطيران العالمي

أمـا الظـروف   . أي التزامات محددة إلى الدول كل على حدة  بموجب االستراتيجية الموصى بها،    ،ح األهداف لن تمن   -١٣
المختلفة، وقدرات كل منها ومساهمة الدول النامية والمتقدمة في تركّز انبعاثات الدفيئة في الغالف الجوي فـستحدد                 

  . التطلعية العالميةإلى أي مدى يمكن أن تساهم كل دولة من الدول في بلوغ األهداف
وضعها الفريق، والتي يمكن للدول أن تختـار  مجموعة من التدابير التي     بأنه ينبغي للمجلس أن يعتمد      يوصي الفريق     -١٤

الطائرات، وتحـسين  ، وتشمل تطوير التكنولوجيا المتعلقة ب)int.icao.www://http/: انظر الموقع التالي (منها ما تشاء    
القائمـة علـى آليـات    /إدارة الحركة الجوية واستخدم الهياكل األساسية، وزيادة كفاءة العمليات، والتدابير االقتصادية 

ر الحصول على المساعدة، ال سيما بالنسبة للبلـدان  تيسـتدابير هذه المجموعة تتضمن و. السوق، والتدابير التنظيمية 
  .النامية

ويوصي هذا . جدوال أوليا يوضح مجموعة التدابير، التي يمكن مواصلة تطويرها بواسطة اإليكاو الفريقوقدم   -١٥
الفريق أيضا بأنه ينبغي أن تواصل اإليكاو تطوير وتحديث إرشادات موجهة إلى الدول، عند الضرورة، بشأن اعتماد 

وكذلك الحصول على الموارد المالية، ونقل هذه التدابير، بما في ذلك التدابير الالزمة لمساعدة البلدان النامية، 
  .التكنولوجيا وبناء القدرات

ويوصي هذا الفريق   . وجود خالف بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق عبر الحدود الوطنية           بالفريق   قريو  -١٦
عاة استنتاجات االجتمـاع  لتدابير في مجال الطيران الدولي، مع مرا    هذه ا عملية تحدد إطارا ل   بأن يضع مجلس اإليكاو     

 األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المنـاخ،           لمؤتمررفيع المستوى واالجتماع الخامس عشر      
  .لتعجيل بإنجاز هذه العمليةوذلك ل

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

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

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

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

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

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  موجز الرئيس

يتولى رئيس االجتماع الرابع للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ ونائبه مسؤولية إعداد الموجز التـالي للـرئيس،                  
لك األمانة العامة، وتشمل إجراءات هذا الفريق ومداوالته ومختلـف          والذي يتكون من توصيات ومن التقرير، وتدعمه في ذ        

وهذا الموجز ال يعتبر وثيقة حظيت بتوافق اآلراء ولم تُُـعتمد من خالل جلسة من              . األفكار التي نوقشت خالل االجتماعات    
  . ر على نظر مجلس اإليكاوويعرض رئيس االجتماع الرابع للفريق ونائبه هذه التوصيات والتقري. الجلسات العامة للفريق

  توصيات الرئيس

التالية الموصى بها لتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده الفريق المعني بالطيران الدولي وتغيـر المنـاخ             بالنظر إلى اإلجراءات    
  :بتوافق اآلراء، ينبغي القيام بما يلي

رير والتوقعات عن الطيران الدولي وتغيـر المنـاخ     الطلب من لجنة حماية البيئة تعديل جداولها الزمنية لتقديم التقا            -١
  .بحيث تتزامن مع الجداول الزمنية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، كلما كان ذلك ممكنا

 لجنة حماية البيئة التعجيل بإعداد مقياس جديد الستخدام الوقود بكفاءة ويمثل على نحـو أفـضل األداء                  الطلب من   -٢
ي للطيران الدولي فيما يخص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنظر في إعداد مقياس جديد لكثافة صافي ثـاني              الفعل

أكسيد الكربون، والذي يأخذ أيضا في االعتبار التام تخفيف اآلثار الذي تحقق بفـضل األنـواع البديلـة للوقـود                    
  .والتدابير القائمة على آليات السوق بمجرد ما تصبح متاحة

  .الطلب من لجنة حماية البيئة إعداد قاعدة قياسية لثاني أكسيد الكربون تخص األنواع الجديدة من الطائرات  -٣
ضمن الناقلين الجويين في أحـد خطـوط   (الطلب من لجنة حماية البيئة وضع متوسط وزن قياسي خاص بالركاب        -٤

  .يستخدم في حساب مقياس استخدام الوقود بكفاءة) السير
الدول المتعاقدة إطالع اإليكاو سنويا على بيانات عن استهالك الوقود والحركة، في صيغة متفق عليها،               من  الطلب    -٥

  .ووفقا للمادة السابعة والستين من اتفاقية شيكاغو
الطلب من لجنة حماية البيئة مساعدة األمانة العامة لإليكاو على إعداد منهجيات عملية ومتناسقة دوليـا لحـساب                    -٦

  .ات عن التقدم الذي تحرزه الدول المتعاقدة في تحقيق األهداف التطلعية العالمية واإلبالغ عن هذه البياناتالبيان
غ تكليف األمانة العامة لإليكاو بمواصلة تقديم المساعدة الفنية إلى الدول المتعاقدة لجمع البيانات، ورصدها واإلبـال       -٧

  .لدان النامية بالمساعدة الفنية والمالية في عملية اإلبالغهج لتزويد البعنها، وتوصية المجلس باتباع نُ
زيادة تطوير مجموعة من التدابير وضعها الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، والتي يمكن أن تستخدمها               -٨

رد المالية، ونقـل    الدول المتعاقدة، بما في ذلك التدابير الالزمة لمساعدة البلدان النامية، وكذلك الحصول على الموا             
وتكليف األمانة العامة لإليكاو ولجنة حماية البيئة بالنظر في تحديد أولويـات تحـديث              . التكنولوجيا وبناء القدرات  

  .٣٠٣الكتاب الدوري رقم 
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إنشاء عملية إلعداد إطار للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي، مع األخـذ فـي االعتبـار                      -٩

 األطراف في اتفاقيـة األمـم المتحـدة         لمؤتمرتاجات االجتماع رفيع المستوى ونتائج االجتماع الخامس عشر         استن
  .اإلطارية بشأن تغير المناخ، وذلك من أجل التعجيل بإنجاز هذه العملية

للتدابير القائمـة   لضمان معالجة أهم المسائل المرتبطة بتنفيذ هذه التدابير بشكل سليم، في سياق عملية إعداد إطار                  -١٠
المراعاة التامة لمبادئ عدم التمييز والفـرص       ) أ: (على آليات السوق في مجال الطيران الدولي، وبالتحديد ما يلي         

المراعاة التامة للظروف المحددة والقـدرات المختلفـة لجميـع    ) ب(المتكافئة والعادلة الواردة في اتفاقية شيكاغو؛  
تيـسير االمتثـال لمعـايير    ) د( االقتصار على اختيار أكثر التدابير كفاءة وفعاليـة؛  )ج(الدول المتعاقدة واألقاليم؛    

األخـذ فـي   ) و(إمكانية تنسيق التدابير القائمة على آليات السوق وعدم قابليتهـا للتكـرار؛    ) ه(صناعة الطيران؛   
  .االعتبار المسائل المتعلقة بالنطاق الجغرافي

، والـسيناريوهات  ٢٠٢٠ و ٢٠١٢بالغ عن خيارات تعزيز األهداف البيئية لعامي   الطلب من لجنة حماية البيئة اإل       -١١
 أو الجداول الزمنية األخرى التي تتسق مع عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيـر                ٢٠٥٠المتوقعة لعام   

  .المناخ
االنبعاثات الناشئة عن قطاع الطيـران      حث الدول المتعاقدة على إعداد خطط عمل لاليكاو وإيداعها لديها لمعالجة              -١٢

والطلب من األمانة العامة صياغة خيـارات  . الدولي، والتي توضح أيضا نهجها المقترح لألهداف التطلعية العالمية    
  .تستثني على حد أدنى الدول المتعاقدة التي ال تمارس نشاطا كبيرا في مجال الطيران الدولي

بتقديم تقرير الى الجمعية العمومية لإليكاو، مرة كل ثالث سنوات، عن نتائج برنـامج  تكليف األمانة العامة لإليكاو      -١٣
  .العمل لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف التطلعية العالمية وتحديد أي تعديالت قد يتطلبها برنامج العمل

 الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير      اتخاذ ترتيبات لزيادة العمل، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على تقرير             -١٤
  .٢٠١٠المناخ تحسبا النعقاد الجمعية العمومية لإليكاو في عام 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  تقرير رئيس الفريق

  المقدمة  - ١
  انبعاثات الطيران الدولي وتغير المناخ  ١- ١
انبعاثات غازات تُصدر النفط ومن المتكرر الوقود األحفوري الموجودة في الخدمة محركات الطائرات تحرق   ١-١- ١

ثاني أكسيد  ٪ من انبعاثات ٢نحو بالطيران حاليا وتقدر مساهمة  . ثاني أكسيد الكربونوعلى وجه الخصوص، الدفيئة
  . ٪١أو ه النسبة نصف هذن ما يزيد قليال عب مساهمة الطيران الدولي وتقدرالعالمي، الكربون على الصعيد 

. الوقوداستهالك مكاسب كبيرة في كفاءة إلى تحقيق  في تكنولوجيا الطائرات رةات المستمنيالتحس توأد  ٢-١- ١
حيث  من  الجديدة هي أكثر فعاليةالنفاثةركاب ات ال طائر أنإلى  الدوليلنقل الجويااتحاد  الذي أجراه تحليلويشير ال

.  مضت أعوام١٠ا كانت عليه من مم ٪ ٢٠ أحسن بنسبة عاما و٤٠من تلك التي أنتجت قبل  ٪ ٧٠بنسبة استهالك الوقود 
اعتماد تكنولوجيا ان ، و٢٠٢٠ بحلول عام  الوقود استهالكزيادة تحسين كفاءة لةمختلف حاتاقتراطيران ات الونشرت شرك

  .إستراتيجيتهاجديدة للطائرات هو جزء من 
 تقريبا خالل تتضاعفقد ولي الطيران الد منثاني أكسيد الكربون انبعاثات فإن ، االيكاوبيانات استنادا إلى و  ٣-١- ١

 إلى جانب تحسين اتالطائر كل ومحركاتا في تصميم هيةالتكنولوجينجازات اإلوقد أدت . ٢٠٠٦ إلى ١٩٩٠الفترة من 
 ٪ ٢الطيران بنحو  ثاني أكسيد الكربون من انبعاثاتتزايد معدل شغيلية إلى إبطاء واإلجراءات التإدارة الحركة الجوية 

ستمر ي، يمكن أن  ٪ سنويا٥صل إلى يبما على الطيران الركاب متوسط طلب تمرار النمو المتوقع لاسمع ، لكنو. سنويا
  . لمواجهة هذه الحالةما لم يتم اتخاذ المزيد من التدابيرويا  ٪ سن٣بنحو انبعاثات الطيران نمو 
ثاني ات وانبعاثات وقود الطائرلالستهالك العالمي ل ٢٠٥٠عام حتى باالسقاطات وأحاط الفريق علما   ٤-١- ١

 بناء على طلبهوالتي أعدتها فرقة العمل المعنية بوضع النماذج التابعة للجنة حماية البيئة ، ةتجالنا الكربون أكسيد
)GIACC/4-IP2( . الزيادة المتوقعة في ها عن في استنتاجات البيانات ووضع النماذجقاعدة فرقة العمل المعنية بوأفادت

 وفي اعتقادها ستكون القيمة األعلى ،٢٠٥٠ عام  بحلول طن متري٨٨٠ – ٢٨٠ إلى  طن متري١٨٠الوقود من استخدام 
، لتمكين قطاع كافية في حد ذاتهاحاليا  سقطةوالتشغيلية المالتحسينات التكنولوجية توقع أن تكون من ثم ال يو. هي المرجحة

  .ثاني أكسيد الكربونفي انبعاثات مطلقة تحقيق تخفيضات من الطيران 
لفريق الحكومي الدولي لآخر النتائج العلمية فإن ،  غازات الدفيئةفينسبيا  صغيرشكل بالطيران يساهم بينما و  ٥-١- ١

 األجلينجميع القطاعات لتحقيق أهدافها على جانب من إجراءات ضرورة الواضحة التخاذ  الإلى تشير المعني بتغير المناخ
  .المتوسط والطويل

تدابير التكنولوجية والمزيد من التدابير اتخاذ موجودة لمعالجة انبعاثات الطيران من خالل الفرص ال تزال و  ٦-١- ١
مجموعة من الفرص في هذه تسعى إلى صناعة الطيران وال تزال كانت و. التشغيليةإدارة الحركة الجوية والتدابير 

حل محل يل" الجاهز لالستخدام "بيولوجيالالوقود تطوير  فضال عن ،في تصميم الطائرات اتطورلتمن شأن او. المجاالت
آليات مجموعة التدابير القائمة على فإن ، وعالوة على ذلك. المزيد من المكاسب في المستقبلأن توفر  ،الوقود األحفوري
 نم ثاني أكسيد الكربون تخفيف تأثير انبعاثات تواصل يمكن أن ، شراء التعويضات من قطاعات أخرى ذلكالسوق، بما في

  .المناخ على ران المدني الدوليالطي
وصل إلى توافق عالمي في اآلراء وإرادة التفي تتمثل  حاليفي الوقت الالمسألة التي تواجه قطاع الطيران و  ٧-١- ١

ن م ثاني أكسيد الكربون للحد من نمو انبعاثات  عليها،واالتفاق، ديد التدابير األخرى التي ينبغي اتخاذهامن أجل تحسياسية 
  . المدني الدوليالطيران
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   وااليكاوانبعاثات الطيران  ٢- ١
خذت في االعتبار ُأ، ، وبالتاليالوطنيةاالنبعاثات الناتجة عن عمليات الطيران المحلي في قوائم الجرد درج تُ  ١-٢- ١

النبعاثات اتدخل و. المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتوجابات الوطنية في إطار اتفاقية األمم ستاالفي 
 تسعى: " من بروتوكول كيوتو على ما يلي٢-٢المادة وتنص . االيكاو اتالطيران الدولي ضمن اختصاصالصادرة عن 

 الخاضعة لبروتوكول مونتريال من انبعاثات غازات الدفيئة غيرمن تخفيض اللحد أو األول لاألطراف المدرجة في المرفق 
على الدولية البحرية المنظمة  من خالل منظمة الطيران المدني الدولي وةملا، عوقود النقل البحريوقود الطائرات و

  ".التوالي
 ألكثر ثاني أكسيد الكربونانبعاثات ب، ولعدة عقودالطيران انبعاثات ببأعمال تتعلق  االيكاو اضطلعتوقد   ٢-٢- ١
وعالوة . للحد من انبعاثات الطيرانوالتشغيلية التكنولوجية ويشمل ذلك دراسة ووضع مجموعة من التدابير .  أعوام١٠ من

ويشمل . ة السابقةومي السوق وفقا لقرارات الجمعيات العم آلياتلتدابير القائمة علىل  مفصلتحليلبع ضطالتم االعلى ذلك، 
االنبعاثات، والتدابير ب، واالتجار ثاني أكسيد الكربونرسوم انبعاثات الطيران على أساس ذلك تحليل الخيارات المتاحة ل

  . السوق آليات مختلف التدابير القائمة علىبشأن ية مختلفةوثائق توجيهوقد نشرت . الطوعية
اإلطارية بشأن تغير المناخ وهيئاتها الفرعية فيما يتعلق األمم المتحدة بشكل وثيق مع اتفاقية عملت االيكاو و  ٣-٢- ١

  .الطيران المدني الدولين م ثاني أكسيد الكربونبانبعاثات 

  ٢٠٠٧لعام لاليكاو جمعية العمومية ال قرار  ٣- ١
 ةوميالجمعية العمقرار الدول المتعاقدة اعتمدت ، ومية لاليكاوللجمعية العمالسادسة والثالثين ي الدورة ـف  ١-٣- ١

 فريقهذا القرار على إنشاء ينص و. في مجال حماية البيئةالبيان الموحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة  ٢٢-٣٦
بالطيران الدولي الفريق المعني مهمة وتمثلت . )٢٢-٣٦ لقراربا) ك(المرفق (الطيران الدولي وتغير المناخ يعنى ب جديد

 الطيران الدولي وتغير المناخ عنمجلس الإلى ات بشأنه وتقديم توصي فعال برنامج عملفي وضع وتغير المناخ 
  .الدفيئة التي تعزى إلى الطيران المدني الدوليانبعاثات غازات من تخفيض ال مشتركة للحد أو وإستراتيجية

 جدول زمني في اطاروفي اآلراء  التوافق أساسعلى بالطيران الدولي وتغير المناخ المعني الفريق عمل و  ٢-٣- ١
المتعاقدة قبل االجتماع  دولممثلي التقريره إلى اجتماع رفيع المستوى ليتناسب مع تقديم الستكمال مهمته في وقت محدد 

  .٢٠٠٩ديسمبر شهر  في كوبنهاغن في ه األطراف المقرر عقدلمؤتمرلخامس عشر ا

  الطيران الدولي وتغير المناخإنشاء مجلس االيكاو للفريق المعني ب  ٤- ١
 ١٥من يتكون هو و. ةرسميبصورة الطيران الدولي وتغير المناخ المعني ب االيكاو بإنشاء الفريقمجلس قام   ١-٤- ١

من البلدان كل  وبمشاركة دى االيكاوجميع الدول المتعاقدة لبين  التوازن الجغرافي ونلحكوميين يمثلمن كبار المسؤولين ا
 مهنية اتقدرمن تعيين األعضاء بناء على دعوة من رئيس المجلس على أساس ما لديهم وتم . مةالنامية والبلدان المتقد

 كتذييل فريقالفي اجتماعات م نين ومشاركتهمعياص ال األشخيرد جدول يعرض أسماءو. ممثلين لحكوماتهمبصفتهم وليس 
  .ا التقريرلهذ
تم و. ةملاعأفرقة بين الدورات من خالل اضطلع بأعمال عامة وات الفريق أربع مرات في جلساجتمع و  ٢-٤- ١

  .رئيس في كل اجتماع رئيس ونائبانتخاب 
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  االختصاصات  ٥- ١
 وضع برنامج طالبا من الفريقة، وميق مع قرار الجمعية العم بما يتفالفريق اختصاصات االيكاومجلس أعد   ١-٥- ١

  : ما يليعمل لمعالجة انبعاثات الطيران الدولي، بما في ذلك
  ؛٢٢- ٣٦من القرار ) ك( المرفق بما يتفق مع ةممكن طموحة عالمية أهداف  -
  ؛برنامج الإطار عناصر  -
  .وسيلة لقياس التقدم المحرز  -

  .عمل الفريقا وصفا لهذموجز الرئيس ويقدم   ٢-٥- ١

  داخلي للفريقاإلجراء ال  ٦- ١
  .٢٠٠٩ ومايو ٢٠٠٨ أربع دورات بين فبراير في االيكاواجتمع الفريق في مقر   ١-٦- ١
  .عمال ما بين الدوراتالضطالع باأللأفرقة عاملة  ةخمسوأنشئت   ٢-٦- ١
فريق : التاليةاب المصلحة أصحمنظمات الصناعة ومؤسسات عروض من قُدمت خالل اجتماعات الفريق، و  ٣-٦- ١

منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية، والمجلس الدولي والعمل المعني بالنقل الجوي، واتحاد النقل الجوي الدولي، 
المجلس و ،المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاءوالتحالف الدولي للطيران المستدام، وللمطارات، 

  .عمالالدولي لطيران األ
اإلطارية بشأن األمم المتحدة  من أحد ممثلي األمانة العامة التفاقية نيوباإلضافة إلى ذلك، تلقى الفريق عرض  ٤-٦- ١

  . في مجال الطيران حماية البيئةأمين لجنةمن تغير المناخ و
  .ءعمل على توافق اآلراالبرنامج بإعداد  فيما يتعلق الفريقصنع القرار في وتقوم عملية   ٥-٦- ١

  اإلستراتيجية الشاملة للفريق  - ٢
  السياق  ١- ٢
 الناتجة عنثاني أكسيد الكربون انبعاثات تزايد معالجة ضرورة اتخاذ إجراءات لالفريق ب المشاركون في أقر  ١-١- ٢

  .الطيران الدولي
 عدد من بشأنوجود تباين في اآلراء بسلّم لكنه وبرنامج العمل، في اآلراء بشأن  توافق  الفريق إلىتوصلو  ٢-١- ٢

عند وضع  السوق  آلياتعلى سبيل المثال، مدى مشاركة البلدان النامية أو الحاجة إلى تدابير قائمة على.  الجوهريةالمسائل
 المحددة المتعلقة المسائلتتجاوز  ربما والمسائلمواقف الدول المتعاقدة بشأن هذه عن اآلراء هذه وعبرت . إستراتيجية ما

مؤتمر األطراف في االجتماع الخامس عشر لالرئيسية  لمفاوضاتحضير لالتأدى في بعض الحاالت، و. الدوليالطيران ب
يمكن ولم . المسائل حل بين أعضاء الفريق بشأن هذه إيجادالى تعقيد  ٢٠١٢نظام تغير المناخ ما بعد عام فيما يتعلق ب
  .واحد مشتركبشأن نهج توافق في اآلراء التوصل إلى 
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 كل دولة بوضع خطط عمل تتناسب حيث تقوموضع برنامج عمل في الفريق به أوصى  الذي لنهجايتمثل و  ٣-١- ٢

  . حسب االقتضاءااليكاوالدعم المقدم من  إلى ادنستباالاالنبعاثات وبشأن موحة ة الطهداف العالميباأل ةسترشدممع ظروفها، 

  األهداف العالمية الطموحة  ٢- ٢
قطاع الطيران مساهمة عالمية الطموحة ل التحقيق األهداف تهدف إلىلبذل جهود  اتفق الفريق على إستراتيجية  ١-٢- ٢

على استعراض شامل مبنية هذه األهداف و. العالمي المتمثل في معالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربونتحدي في الالدولي 
  عملي من التدابير، فضال عن تقييمألفضل التكنولوجيات المتاحة، وعلى أفضل الممارسات التشغيلية المعترف بها وغيرها

  .٣في القسم  التفصيلمزيد من بهذه الجوانب ناقش وتُ. في المستقبلالحركة لنمو 

  األهدافكل دولة في مساهمة   ٣- ٢
ومن . فرادى الدول المتعاقدةإلى األهداف العالمية الطموحة التزامات محددة الفريق، ال تنسب في إطار نهج   ١-٣- ٢

الصادرة  انبعاثات غازات الدفيئة تها في كثافةهماسومختلفة وقدرات كل من الدول المتقدمة والدول النامية الظروف المشأن 
  .األهداف العالمية  تحقيقفيمنها كل بها ساهم ت التي الطريقةتؤثر على أن الطيران في الغالف الجوي عن 
إذ أن المساهمة عة التدابير المالئمة لظروفها، اختيار مجموالمطلقة في بالسلطة كل دولة متعاقدة وستحتفظ   ٢-٣- ٢

  . الطموحة العالميةمع األهدافتتمشى انبعاثات غازات الدفيئة من تخفيض اللحد أو لالتي تستطيع تقديمها 
أكثر الطرق فعالية من حيث بلدول المتعاقدة أن تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من المنافع البيئية وينبغي ل  ٣-٣- ٢

أقصى قدر إلى تحقيق ستؤدي  تغير المناخعلى الطيران الدولي  أثرمعالجة نفق لالموارد التي تُ سيضمن أنمما  ،التكلفة
  . من الفوائدممكن

شجع الدول المتعاقدة على مواصلة العمل معا في مختلف المجاالت في إطار برنامج ت أن  لاليكاووينبغي  ٤-٣- ٢
 االنبعاثات فيقطاع الطيران المدني الدولي  مساهمة  التي تهدف إلى الحد منمزيد من التحسيناتالالعمل المتفق عليه لتنفيذ 

  .العالمية

  التدابير الممكنة  ٤- ٢
التدابير هذه ناقش وتُ.  من التدابير لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدوليمجموعةفريق الحدد   ١-٤- ٢
  .ر لتسهيل الحصول على المساعدة، وال سيما بالنسبة للبلدان الناميةتدابي كما تم تحديد. ٤ في القسم التفصيلمزيد من ب

  آليات التنفيذ  ٥- ٢
 أدوار جميع الجهات المعنية بما فيها الدول المتعاقدة، بأنالفريق بين أعضاء  التي دارت اتالمناقشأقرت   ١-٥- ٢

 يجب أن تؤخذ في االعتبار ،تصنيعالات  وشرك، والمطارات،خدمات المالحة الجويةة لمقدمالجهات ال و،وشركات الطيران
. مع جميع أصحاب المصلحة في جميع مراحل العمليةإجراء مشاورات وسيتطلب ذلك . هاوتنفيذ وضع التدابيرعند 

 دورها التقليدي المتمثل في وضع  تواصل االيكاوالتنفيذ من جانب الدول المتعاقدة، يوصي الفريق بأنعملية لتسهيل و
واعتبر .  لديهاالمناسبة فيما بين الدول المتعاقدةالترتيبات القانونية تشجيع ، واتالسياسالمتعلقة ب اتتوجيهال، والفنيةالمعايير 
وأشار الفريق إلى . في التنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى بشأن هذه المسألةااليكاو  من المهم أن تستمر الفريق أنه

  .المنظمة البحرية الدولية والتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ بنجاح مع اتمت  قدأن ترتيبات العمل
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  الرصد واإلبالغ  ٦- ٢
في ضوء األهداف  تقديم التقارير بشأنهورصد التقدم المحرز لترتيبات وضع ينبغي ه خلص الفريق إلى أن  ١-٦- ٢

  .٥ القسم هذه المسائل بمزيد من التفصيل في ناقشوتُ. العالمية الطموحة
وتيسيرا .  سنويا لديهاعن الحركة واستهالك الوقودإلى االيكاو أن تقدم تقارير أخرى غي للدول المتعاقدة وينب  ٢-٦- ٢

لاليكاو وينبغي .  من اتفاقية شيكاغو٦٧لمادة في إطار االمنفذة لديها بالغ ة اإلآليوتحديث وضع اليكاو لذلك، ينبغي ل
  .خاص للبلدان الناميةوجه ارير، وب في عملية إعداد التقالفنيةمواصلة تقديم المساعدة 

  لدوللفردية العمل الخطط   ٧- ٢
. الدوليأن تضع خطة عمل خاصة بها لمعالجة االنبعاثات الناتجة عن قطاع الطيران متعاقدة دولة ينبغي لكل   ١-٧- ٢

  .حينهافي اليكاو خطة العمل هذه لوينبغي تقديم 

  لمستقبلفي ا اإلستراتيجيةتعديالت   ٨- ٢
 ، والتطورات في الصناعة،ن إجراء تعديالت على برنامج العمل حسب االقتضاء، مع مراعاة رصد النتائجيمك  ١-٨- ٢

  .والتقدم المحرز في ضوء األهداف العالمية

   االتصاالتإستراتيجية  ٩- ٢
الطيران الدولي بدوره في التصدي قيام كيفية عن لحصول على معلومات إلى االمجتمع العالمي يتطلع   ١-٩- ٢
 وعلى نطاق ،إبالغ الدول المتعاقدةدورا تضطلع به في اليكاو ل وخلص الفريق إلى أن. تغير المناخالمتعلقة بواغل شلل

ويشمل ذلك معلومات .  ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي انبعاثاتي يجري اعتماده لمعالجةذبرنامج العمل الب ،أوسع
هداف األ صوب إحرازهدة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة والتقدم الذي يجري عن التدابير المتاحة لفرادى الدول المتعاق

  .طموحةالعالمية ال
في بالفعل صناعة الطيران أحرزتها  التيكبيرة المكاسب البالغ عن اإلوعالوة على ذلك، هناك حاجة إلى   ٢-٩- ٢

والتي ال مكاسب في المستقبل، الستمر في تحقيق الصناعة الماستثمار الوقود والحد من االنبعاثات واستهالك تحسين كفاءة 
  . العامةاتالكثير منها في المناقشيعترف ب

  األهداف العالمية الطموحة  - ٣
  نهج الفريق  ١- ٣
. الدوليجة عن الطيران تانتحديد أهداف عالمية طموحة للحد من االنبعاثات العملية على الفريق نهج يقوم   ١-١- ٣

 فيالوقود لقطاع الطيران الدولي ككل استهالك كفاءة في مجال طموحة عالمية إلى أهداف ة وساد اتفاق عام بشأن الحاج
لم و.  لديهافرادى الدول المتعاقدة أو الناقلينإلى هذه األهداف ه ال ينبغي أن تُنسب  وأنة والطويلةالمتوسطو ة القصيراآلجال

  .ة طموحت ملزمة وليساوااليكأهداف على أن تكون توافق في اآلراء يتوصل الفريق إلى 
طموحة ولكن دون العالمية الهداف األ علىبصورة جماعية ه ينبغي أن توافق الدول المتعاقدة أنفريق ورأى ال  ٢-١- ٣

الفرص لتطوير الطيران المدني الدولي المنصوص  عدالةبادئ عدم التمييز و بماالعتراف"التزامات فردية محددة، في حين 
بموجب  الفرديةقدرات ال متباينة وإن كانت المسؤوليات المشتركة وبشأنو، وأيضا المبادئ واألحكام عليها في اتفاقية شيكاغ

 المتقدمة الدولالظروف المختلفة وقدرات كل من  شأن  ومن."االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو
طريقة ال تؤثر على أنفي الغالف الجوي صادرة عن الطيران الانبعاثات غازات الدفيئة تها في كثافة هماسوموالدول النامية 

  .في تحقيق األهداف العالميةبها كل واحدة ساهم التي ت
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    الوقود استهالكأهداف كفاءة  ٢- ٣
ة عن الطيران تجلحد من االنبعاثات النامن أجل اطموحة ة الهداف العالمياأللتحديد عينة مكُلف الفريق بمهمة   ١-٢- ٣

 ةالمتوسطو ة القصيرفي اآلجالتنطبق األهداف على قطاع الطيران الدولي ككل وس. الوقوداستهالك  كفاءة الدولي في شكل
  .ةوالطويل

  الزمنيةجداول ال  ٣- ٣
وعلى هذا . زمنية مماثلةجداول  وااليكاواالتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ تتبع من المرغوب فيه أن   ١-٣- ٣

ألهداف المتوسطة ل ٢٠٢٠ ، وعامقصيرة األجلالهداف أل ل٢٠١٢ عام: التاليةلجداول الزمنية اعتماد االفريق ؤيد ياألساس، 
 تُحددالتي قد األخرى الزمنية الجداول لتكيف مع إلى اقد تكون هناك حاجة و. هداف الطويلة األجلأل ل٢٠٥٠ وعام ،األجل

  .اإلطارية بشأن تغير المناخ في عملية االتفاقية

  خط األساس  ٤- ٣
من تخفيض العمل للحد أو ال برنامج فيتقدم كل ما تحقق من أساس لقياس إلى خط حاجة جرت مناقشة ال  ١-٤- ٣

  .٢٠٠٥لعام الفريق خط األساس د بعض أعضاء يوأ. الطيران الدوليالناتجة عن انبعاثات غازات الدفيئة 

   الوقود استهالككفاءةمقياس   ٥- ٣
على حجم الوقود يرتكز أحدهما الوقود، استهالك كفاءة قياس  خيارين ل،اتهمخالل عملي، الفريقأعضاء ناقش   ١-٥- ٣
ويعتمد . طن كيلومتري ايراديلكل ) الكيلوغرام( الوقود كتلةعلى ، واآلخر يرتكز طن كيلومتري ايراديلكل ) لترال(

إمكانية وضع  األهدافبوضع  الرابع المعني الفريق العامل ناقش أعضاءو. لمشغلينلالنظم الفردية على المقياسين استخدام 
 لتعزيز ،استخدام هذه المقاييسبن، الناقلون الجويوستخدمها الدول المتعاقدة وتلمن جانب لجنة حماية البيئة  فنية اتتوجيه

 .الوقوداستهالك  كفاءة بشأنالطموحة  ةالدقيقة في قياس األهداف العالميجمع البيانات 

   القصيرلاألج  فيالوقوداستهالك هدف كفاءة   ٦- ٣
 ٪ ٢بنسبة  الوقوداستهالك تحسين كفاءة  وه، ٢٠١٢ إلى ٢٠١٠، للفترة من القصير األجل المقترحالهدف   ١-٦- ٣

 ٪ ١٣أكثر من ب الوقود استخدام تراكميا في كفاءة اوسيمثل هذا تحسن. خدمةاللطيران المدني الدولي في ألساطيل ا اسنوي
تتحقق من عام إلى عام على أساس  في االعتبار أن مكاسب الكفاءة ، مع األخذ٢٠٠٥من مستوى خط األساس لعام 

  .متناقص

  ين المتوسط والطويلفي األجل الوقوداستهالك ف كفاءة اهدأ  ٧- ٣
للفترة بين سنويا  ٪ ٢بنسبة تحسين كفاءة الوقود باألهداف المتوسطة األجل، يوصي الفريق بفيما يتعلق   ١-٧- ٣

 القصير وسيؤدي في األجلالوقود استهالك  ٪ التي تحققت في كفاءة ١٣  نسبةىإل هذاويستند . ٢٠٢٠ و  ٢٠١٣ يعام
عند النظر في األهداف الطويلة و. ٢٠٠٥عام  من مستوى ٢٠٢٠ ٪ بحلول عام ٢٦حوالي بنسبة إلى إدخال تحسينات 

 ٢٠٢١الفترة من نويا في  ٪ س٢ بنسبة الوقوداستخدام في كفاءة طموح بمعدل تحسن عالمي  الفريقوصي ياألجل، 
  .٢٠٠٥  لعام ٪ من مستوى خط األساس٦٠بنحو الوقود استخدام  كفاءة ا تراكميا في، وهو ما يمثل تحسن٢٠٥٠ إلى
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 المتوسط، األجل ٪ سنويا في ٢,٥ بنسبة وقوداستخدام الأهداف أكثر طموحا لتحسين كفاءة تمت مناقشة و  ٢-٧- ٣
ما هذه األهداف مثل في هذه المرحلة ألن تحقيق لتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن يتم الم و.  الطويلاألجل ٪ سنويا في ٣ نسبةو

  .استثمارات كبيرةوجود مع حتى  زال أمرا غير مؤكد

  أهداف أكثر طموحا  ٨- ٣
في الوقود استخدام  بعض الدول المتعاقدة إلنشاء أهداف عالمية طموحة تتجاوز كفاءة لدىهناك تأييد قوي   ١-٨- ٣

األهداف على أساس نمو الكربون إلى يالء االعتبار إلتأييد  هناك ،على وجه الخصوصو. الطويل ولمتوسطااألجلين 
تطبيق تدابير بمجرد  محايدالكربون القد تكون بعض الدول المتعاقدة قادرة على تلبية نمو و. يالحيادالكربون محايد أو ال

ومن شأن .  السوق آليات استخدام التدابير القائمة علىقادرة على تحقيق ذلك دونلن تكون الدول األخرى في حين  فنية،
في منها لتحقق التي يمكن انبعاثات تعكس وفورات اال تعويضية أرصدةتيح شراء تالسوق أن آليات التدابير القائمة على 

  .قطاعات أخرى

  األجل المتوسط  ٩- ٣
الناتجة عن المتزايدة للتخفيف من االنبعاثات ا كون كافيي وحده لن الوقودأن تحسين فعالية استخدام بتم التسليم   ١-٩- ٣

الوقود لتلك استخدام اتخاذ تدابير إضافية تتجاوز كفاءة إلى النمو في النقل الجوي العالمي، وأنه يمكن أن تكون هناك حاجة 
 ألجلسبة لوبالن.  أقوىإضافية يمكن أن تدل على طموح الفريق في أهداف وقد نظر. الدول المتعاقدة التي اختارت ذلك

  .٢٠٠٥مع خط األساس لعام  محايدالكربون ال، ركزت المناقشات على هدف نمو المتوسط
  الكثافة الصافية لثاني أكسيد الكربونمقياس   ١٠- ٣
التخفيضات وحساب فوائد أنواع الوقود البديلة المستدامة لمستقل بأنه يجب وضع مقياس الفريق العامل أفاد   ١-١٠- ٣

  :لنظر فيها لجنة حماية البيئة اواصلت، لدالليةاست  السوق، وعرض صيغةآلياتعلى ر القائمة الناتجة عن التدابي
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  األجل الطويل  ١١- ٣
 المتوسط، نظر الفريق في مفهوم تركّز على األجلكثر طموحا األهداف األ بشأنفي حين أن معظم النقاش   ١-١١- ٣
االستمرار في  ينبغي ه عام بأنتم اإلقرار بشكلو. ٢٠٠٥ الطويل مع خط األساس لعام في األجلض انبعاثات الكربون يخفت

  .مزيد من المناقشات بشأن هذا الهدفالإجراء 

  محفزات أو العتباتال  ١٢- ٣
بلد ما نبغي لعندما يوال سيما محفزات أو العتبات، بالمزيد من االستكشاف يتصل الاء إلجرهناك عامل آخر   ١-١٢- ٣

  حسب نصيب الفردانبعاثات الطيرانيتعلق أحد الخيارات بعلى سبيل المثال، . أن يسعى إلى تحقيق أهداف أكثر طموحا
مزيد الإجراء االستمرار في  ينبغي هبأن عام تم اإلقرار بشكلو. فعاليةاعتماد خطة عمل أكثر ما من أجل لبلد العتبة كمؤشر 

  .ه المسألةمن المناقشات بشأن هذ

 عن تدابير آليات السوق
الكيلومترية األطنان 

 االيرادية

حجم الوقود

التدابير المبنية على آليات 
 قالسو

  =" الكربونأكسيدمقياس الكثافة الصافية لثاني "
كسيد ثاني أ كتلة

  الكربون
   الوقودكتلة

  الوقودكتلة
األطنان  حجم الوقود

الكيلومترية 
 االيرادية

ــاني  كثافة الوقود ــل ث معام
 أكسيد الكربون

ــاءة   ــاس كف مقي
 استهالك الوقود

التخفيضات الناتجة عن تدابير 
 آليات السوق
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   صناعةالالتزامات   ١٣- ٣
  .االعتباري ها فأخذتم مدخالت من مجموعات الصناعة، وأفرقته العاملة الفريق وأعمال شملت   ١-١٣- ٣
في الحد يتمثل الوقود استهالك كفاءة يا ل هدفا طوعاعتمدقد أشار الفريق إلى أن اتحاد النقل الجوي الدولي و  ٢-١٣- ٣

كما . ٢٠٠٥ مقارنة بعام ٢٠٢٠ ٪ سنويا حتى عام ١,٥ بنسبة ال تقل عن ييرادي امن استهالك الوقود لكل طن كيلومتر
، ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٠  اإلطار الزمني من فينمو الكربون المحايد بشكل جماعيتحقيق  النقل الجوي الدولي هدفاتحاد حدد 

مستويات  ٪ مقارنة ب٥٠ بنسبة ٢٠٥٠في عام بشكل جماعي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  صافي يق خفضتحقوهدف 
  .٢٠٠٥ عام
والتشغيلية المشار جاوز هذه األهداف، وبفارق كبير، المكاسب المتوقعة من التحسينات التكنولوجية وعندما تت  ٣-١٣- ٣

تعويض الكربون من أجل تحقيق أهدافها آلية لإلى الحصول على  ليصناعة الطيران الدوفقد تحتاج ، ١- ١إليها في الفقرة 
  .المتوسطة والطويلة األجلحددة الم
تم التوقيع على إعالن ، ٢٠٠٨بريل  شهر أفي جنيف فيالذي انعقد الثالث للطيران والبيئة مؤتمر القمة في و  ٤-١٣- ٣

النقل الجوي تحاد اوخدمات المالحة الجوية المدنية، منظمة والدولي للمطارات،  المجلس( صناعة النقل الجوي فيعالمي 
شركة  و،Boeingشركة  و،Airbusالمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء، وشركة والدولي، 

Bombardierشركة ، وCFM International ، وشركةEmbraer وشركة ،General Electric وشركة ،Pratt and Whitney ،
على تقوم  دعائمذات أربع  بإستراتيجيةالصناعة ذي ألزم الو) بالنقل الجويفريق العمل المعني ، وRolls Royceوشركة 

تحقيق العمل على من أجل المناسبة  واألدوات االقتصادية، ، والتحسينات التشغيليةالبنى التحتيةالتقدم التكنولوجي، وتعزيز 
  . انبعاثات الكربون الصافي الصفريةرؤية
مواصلة بدعم التزام الصناعة ي صناعة الطيران وفيلكفاءة التي تحققت  في اكبيرةقر الفريق بالمكاسب اليو  ٥-١٣- ٣

  . كفاءة استخدام الوقود والحد من االنبعاثاتعلىالسعي إلى إدخال تحسينات 

  التدابير الممكنة  - ٤
  التدابيرالذي يحدد مجموعة من الجدول إلى مقدمة   ١- ٤
١-١- ٤  الدول المتعاقدة، وشركات الطيرانمن جانب ستخدم حاليا ن مجموعة واسعة من التدابير تُريق بأقر الفي ،
ة عن تجالتي تساعد على الحد من االنبعاثات الناوالمالحة الجوية وغيرها في هذه الصناعة الجهات المقدمة لخدمات و

  .دم المحرز في تنفيذ كل تدبيري يجري استخدامه والتقذمزيج التدابير الوسيختلف . الطيران الدولي
في المجموعة رد وت.  من التدابير لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدوليمجموعةفريق الوحدد   ٢-١- ٤

 مجموعةوالقصد من ذلك هو أن . )http://www.icao.int/env/meetings/GIACC_Root.html( على العنوانجدول متاح 
انبعاثات ثاني أكسيد معالجة تحديد اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لمواصلة على المتعاقدة وصناعاتها التدابير ستساعد الدول 

الطائرات (تكنولوجيا التطوير : مزيج من التدابير من الفئات التالية سيتعين تنفيذ في الواقع، و. الطيرانمن الكربون 
، وزيادة كفاءة العمليات، التحتيةارة الحركة الجوية واستخدام البنية أنواع الوقود البديلة، وتحسين إد ذلك بما في) محركاتالو
  . السوق وتدابير تنظيمية وغيرها من التدابير آلياتقائمة علىتدابير و

  كل تدبيرالمكاسب التي يمكن أن يحققها معايير التقييم و  ٢- ٤
على أساس تدبير يف واإلطار الزمني لكل تقييم المكاسب النسبية والتكال الثاني ب أعضاء الفريق العاملقام  ١-٢- ٤

كانت التقييمات تهدف إلى تحديد التأثير و. زمني في دولة معينةأو اإلطار التأثير أو التكلفة ال وليس على أساس - عالمي 

http://www.icao.int/env/meetings/GIACC_Root.html
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كان من و. تدبير معينالفترة التي يدومها لطيران الدولي وتغطية كامل ل) العالمي(الكلي نظام الالمحتمل على االنبعاثات من 
تفاوت والبيئات االقتصادية والصناعات باختالف  جميع الدول المتعاقدة فيالمسلم به أن تكون هناك ظروف مختلفة 

  .مستويات التقدم المحرز في تنفيذ العديد من التدابير المحددة
ليف واإلطار الزمني  اآلثار المحتملة والتكابشأنكانت هناك وجهات نظر متباينة بين أعضاء الفريق العامل و  ٢-٢- ٤
  .فريقأعضاء الالنطاقات التي وضعها التدابير مجموعة وتبين . من التدابير الفرديةلعديد ل

  مكنة المحددةأنواع التدابير الم  ٣- ٤
  :إلى الفئات التاليةفريق اللتدابير التي حددها تنقسم ا

   طائراتالمتعلقة بالتطوير التكنولوجيا   ١-٣- ٤
الطائرات الموجودة، ووضع تصاميم تحديث إصالح وجديدة، والطائرات الير في هذه الفئة شراء التدابتتضمن   ١- ١-٣- ٤

بعض هذه التدابير تحقيق درجة ويمكن ل. الوقود وأنواع الوقود البديلة استهالك المحركات، ومعايير كفاءة/لطائراتلجديدة 
إطار زمني لتكاليف مرتفعة مع يحتمل أن تكون ان فض االنبعاثات ولك وخ الوقود استهالكعالية من المكاسب في كفاءة

  .للتنفيذ طويل

  تحسين إدارة الحركة الجوية واستخدام البنية التحتية  ٢-٣- ٤
المغادرة  (مباني الركاب، وعمليات األرضية والعمليات ،إدارة الحركة الجويةتخطيط زيادة كفاءة إن   ١- ٢-٣- ٤

يحتمل أن يكون تدابير هي المالحة الجوية قدرات  و،واستخدام المجال الجويتصميم ، وريقالطأثناء والعمليات ، )والوصول
يتراوح ما المكاسب النسبية المحتملة أن نطاق المتوسط على الرغم من و القصير يناألجلتتراوح نسبيا ما بين لها مكاسب 

  .متوسطومنخفض بين 
مباني  وتعزيز مرافق إضافيةرج ا، وبناء مداتالمطارزيادة كفاءة تخطيط واستخدام قدرات ويمكن تنفيذ   ٢- ٢-٣- ٤

 أن تكون من المحتمله القصير والمتوسط، ولكنجلين الوقود النظيف في األالتي تستخدم المساندة األرضية معدات ، والركاب
ات، ما  على زيادة االنبعاثات من الطائرات قدرة المطارتحسينشجع يكما قد . لخفض االنبعاثات منخفضةتوقعة المكاسب الم

  .لم تتخذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة االنبعاثات

  زيادة كفاءة العمليات  ٣-٣- ٤
والتطبيق  ،، وتحسين عوامل الحمولة، والحد من السرعة إلى أدنى حدتشمل هذه التدابير التقليل من الوزن  ١- ٣-٣- ٤

في األساس  المجال هذاو. دمات معينةخ أوطرق ها على استخدامات مع طائرالاختيار مواءمة الصيانة، ومواعيد ل األمثل
  .العوامل التجارية ألوضاعهمم استنادا إلى قراراتهن سيتخذون مشغلي الطائرات الذيإلى أمر يعود 

  التدابير االقتصادية/التدابير القائمة على آليات السوق  ٤-٣- ٤
بما فيها تعويضات  السوق  آلياتالقائمة علىوالتدابير االقتصادية  التدابير مجموعة واسعة منحددت   ١- ٤-٣- ٤

التدابير في هذه الفئة  تتمتعو. االنبعاثات والحوافز االقتصادية اإليجابيةاالنبعاثات ورسوم االتجار بالطوعية وخطط الكربون 
 تطبيق بشأنزال هناك خالف ال يالفريق أنه يقر و. صافي االنبعاثاتفي تخفيضات التحقيق مكاسب من حيث بإمكانية 

إنشاء عملية لوضع إطار االيكاو بمجلس يقوم ويوصي الفريق بأن .  السوق عبر الحدود الوطنية آلياتبير القائمة علىالتدا
الدولي، مع مراعاة استنتاجات االجتماع الرفيع المستوى ونتائج  السوق في مجال الطيرانآليات للتدابير القائمة على 

 على التفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بهدف استكمال هذه العمليةلالتابع مؤتمر األطراف االجتماع الخامس عشر ل
  .وجه السرعة
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  التنظيمية وغيرهاالمسائل   ٥-٣- ٤
حوال  التنبؤ باألحركة الطائرات، وتعزيزالخانات الزمنية ل/الممكنة إدارة الحدود القصوىتشمل التدابير   ١- ٥-٣- ٤

 أن تسهم في خطة عمل  التدابيركل من هذهليمكن و. برامج التعليم والتدريب و،الكربونالشفاف عن إلبالغ وا الجوية،
  .شاملة من جانب فرادى الدول المتعاقدة

  الدول المتعاقدةمن جانب تطبيق التدابير   ٤- ٤
وصي ي نهج لدعم تنفيذ التدابير في جميع الدول المتعاقدة، وإتباعالحاجة إلى أقر الفريق ب  ١-٤- ٤

ي تم القيام تالالممتازة ل اعماأل االيكاو استنادا إلى العمل من خاللبرشادات والمعلومات الداعمة اإل إعداد بمواصلة
 باإلضافة هاالتدابير ونشرينبغي مواصلة تحسين مجموعة في هذا الصدد، و. االيكاوعدد من منتديات  في ابه
 ٣٠٣ الكتاب الدوري رقمواردة في المعلومات الاستكمال  الستعراض وااليكاوالجارية في إطار  العملية إلى

)http://www.icao.int/icao/en/sales/cat_2009_2010_en.pdf(.  
يمكن أن بما ، واالعتراف اإلقليميةبين التجمعات فيما نهج منسق مسألة تعزيز الفريق أعضاء ناقش كما   ٢-٤- ٤

 ونشر خطة عمل إعدادلدول المتعاقدة، فضال عن تبادل المعلومات والخبرات فيما بين االفريق ؤيد يو.  فوائد ذلك منيحقق
  .لكل دولة

لصناعة لختيار مجموعة من التدابير الالسلطة النهائية بكل دولة متعاقدة احتفاظ  الفريق فينهج ويتمثل   ٣-٤- ٤
من يض تخفاللحد أو لالتي تستطيع تقديمها  مساهمةإذ أن ال، )تفاق على المصطلح المناسبتم االلم ي (ديهال واألسواق

  . العالمية الطموحةاألهدافتتمشى مع انبعاثات غازات الدفيئة 
الطيران معالجة تأثير الدول المتعاقدة لسياسات إما كجزء من المحددة العديد من التدابير  تنفيذ بالفعليجري و  ٤-٤- ٤

  الحد من الوقود وبالتالياستهالكتدفعها للحد من التي الضغوط التجارية بسبب  إماالمدني الدولي على تغير المناخ و
  .خطة العمل أن توفر فرصا إضافية للدول المتعاقدة إلدخال تدابير جديدةينبغي لولكن . االنبعاثات

  السوقآليات تطبيق التدابير القائمة على   ٥- ٤
 لمدنيلطيران افي مجال االسوق آليات توافق في اآلراء بشأن تطبيق التدابير القائمة على يتوصل الفريق إلى لم 

  .أدناهتمت مناقشتها  التي رد المسائلوت. الدولي

  مكنةالسيناريوهات الم  ٦- ٤
 ئذي أنش السوق ال آلياتالتدابير القائمة علىالمعني ب  الرابععلى أساس التقرير الذي قدمه الفريق العامل    ١-٦- ٤

  لتنفيذممكنةاء الفريق ثالثة سيناريوهات المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، استعرض أعضاالجتماع الثالث للفريق في 
الخاصة بها التدابير على أساس طوعي اعتماد  تختار الدول المتعاقدةأن ) أ: (، أال وهي السوق آلياتالتدابير القائمة على

، ومن االيكا ولكن دون توجيهات إضافية  الفريق التي اعتمدت على أساس توصياتمجموعة التدابير التابعة لاليكاومن 
الدول المتعاقدة على أساس طوعي أن تطبق ) ج(عالمي فريد، ولتدبير أن توافق الدول المتعاقدة على التنفيذ المشترك ) ب(و

  .متفق عليهااليكاو الااللتزام بإطار مع  بها ولكن الخاصةالتدابير 
  .مزايا وعيوب كل سيناريوالفريق أعضاء وناقش   ٢-٦- ٤

http://www.icao.int/icao/en/sales/cat_2009_2010_en.pdf
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  ل عموضع إطارمن أجل عملية   ٧- ٤
السوق في مجال آليات إنشاء عملية لوضع إطار للتدابير القائمة على ب االيكاومجلس يقوم يوصي الفريق بأن   ١-٧- ٤

التابع مؤتمر األطراف االجتماع الخامس عشر لالدولي، مع مراعاة استنتاجات االجتماع الرفيع المستوى ونتائج  الطيران
نظام بأن تنفيذ وأقر الفريق .  على وجه السرعة بهدف استكمال هذه العمليةالتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ، وذلكل

مثل هذا اإلطار يمكن أن عدم وجود  سيواجه تحديات كبيرة، وال سيما في األجلين القصير والمتوسط، و فريدعالمي قطاعي
امتثال قطاع د صناعة ويعقّلفي اخلق أعباء ال داعي لها يخلق مخاطر تشويه المنافسة، ويصعوبة التنسيق ويزيد من 

  .صناعةال
 السوق على  آلياتالرئيسية المتصلة بتنفيذ التدابير القائمة علىالمسائل معالجة  اإلطار، ينبغي افي ظل هذو  ٢-٧- ٤

ة المراعاة التامة لمبادئ عدم التمييز والفرص المتكافئة والعادلة الواردة في اتفاقي) أ( : ما يليفي ذلكبما  ،النحو السليم
االقتصار على ) ج(المراعاة التامة للظروف المحددة والقدرات المختلفة لجميع الدول المتعاقدة واألقاليم؛ ) ب(شيكاغو؛ 

إمكانية تنسيق التدابير القائمة على ) ه(تيسير االمتثال لمعايير صناعة الطيران؛ ) د(اختيار أكثر التدابير كفاءة وفعالية؛ 
  .األخذ في االعتبار المسائل المتعلقة بالنطاق الجغرافي) و(للتكرار؛ آليات السوق وعدم قابليتها 

  قاليملدول المتعاقدة واألل السوق  آلياتالتدابير القائمة علىخيارات   ٨- ٤
راهن في الوقت الالخطط الموضوعة ) ٢(و، ا االيكاوبه اضطلعتعمال التي سبق أن األ) ١(استعراض لدى   ١-٨- ٤

رأى لطيران الدولي، هج قطاعية في مجال انُلاألعضاء وقطاع الصناعة مقترحات ) ٣(و ،اإلقليميالمستوى الوطني أو على 
أكثر الخيارات فعالية من حيث عتبر ي المقفلة لفرض الرسوم ال نظموالاالنبعاثات بالتجار النظم المقفلة لكال من الفريق أن 

من بين أنه، ناقش و. قانونيةتتعلق بالسياسة العامة وأخرى مسائل بأن فرض الضرائب على الوقود يثير قر كما أ. التكلفة
وحة لالتجار فتنظم نهائية م) أ(قاليم  الدول المتعاقدة واألجانبنوعين من التدابير من  األخرى، تم اختيار الخيارات الممكنة

معبأ في خزان الطائرة على  الالوقودنظم أولية مقفلة تفرض رسوم ) ب(و مباشرة، مع إدراج مشغلي الطائراتاالنبعاثات ب
  .هذا اإلطارفي ن ان الخياراهذويمكن أن يندرج . مشغلي الطائرات

  قاليم الدول المتعاقدة واأل مبادراتالتفاعل بين  ٩- ٤
،  قائما السوق آلياتالتكافؤ بين نوعين من التدابير القائمة علىما إذا كان نظر الفريق العامل في كيفية تقييم   ١-٩- ٤

  . ثاني أكسيد الكربون المخفضة كجزء من هذه العملية أطنان انبعاثاتجة إلى النظر فيوناقش الحا
حدد  الطيران الدولي من الوصول إلى سوق الكربون العالمية وتمكينالفريق العامل ضرورة أعضاء وناقش   ٢-٩- ٤
بالتعاون مع الجهات ة بير اإلقليميتداوالالدول المتعاقدة تدابير إطار المحلية الموضوعة في أسواق الكربون بين ربط ال

   .وسيلة لتيسير ذلكك  المالئمةالمعنية
ة، وال سيما تطبيق تدابير ينافستلاتشوهات الإلى أدنى حد من لتقليل لنظر الفريق العامل في بدائل مقبولة و  ٣-٩- ٤

من ها غيرربما ل بلد مغادرة و، وتنفيذ تدابير في كإقليمينأو تين متعاقد تينبين دولمشغلي الخطوط جميع على مماثلة 
  .المعايير

  قاليمكل من الدول المتعاقدة واأل الخاصة بقدراتالومحددة الظروف ال  ١٠- ٤
دول النامية عند تنفيذ بالاالحتياجات والقدرات الخاصة مراعاة الفريق العامل كيفية ضمان أعضاء ناقش   ١-١٠- ٤

في مختلف الدول  في مستوى نضج أسواق الطيران وجه الخصوص علىالسوق، عند النظر آليات التدابير القائمة على 
باختالف  السوق مختلفة التدابير القائمة على آلياتجعل صرامة ) أ: (اإلمكانيات التالية  في هذا السياق الحظو. واألقاليم
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المصادر إعفاء ) ج(ومع مراعاة مستوى التنمية في الدول المتعاقدة، المحققة يرادات اإلتوزيع ) ب(والطيران، أسواق 

  . لديهامستوى نضج سوق الطيرانتدريجيا استنادا إلى مشاركة الدول المتعاقدة ) د(وعتبة معينة، تحت لالنبعاثات صغيرة ال
  السوقآليات  المحققة من التدابير القائمة على اإليراداتاستخدام   ١١- ٤
حققة ل المتعاقدة بشأن االستخدام المالئم لإليرادات المالفريق العامل إمكانية توفير التوجيه للدوأعضاء ناقش   ١-١١- ٤

 آثارتخفيف تمويل   بهابحث الكيفية التي ينبغيو. الدولي السوق التي تنطبق على الطيرانآليات التدابير القائمة على من 
طيران وكذلك في لفي مجال افرصة استخدام هذه اإليرادات على سبيل األولوية نظر في و. تغير المناخ وتدابير التكيف

  .وأيضا في الخارج، وال سيما في البلدان الناميةعلى الصعيد الداخلي قطاعات أخرى، 

  الرصد واإلبالغ  - ٥
  شفافية البيانات  ١- ٥
نحو تحقيق  جري إحرازه من تقدميما مستوى عن عمليات اإلبالغ شفافية وانتظام عمل على البرنامج يعتمد   ١-١- ٥

  .محددةاألهداف ال
 التقارير عن هذا التقدم عملية وتقديملحساب البيانات وجمع وتجميع لمنهجيات التكون من المهم أن و  ٢-١- ٥

وضع إرشادات بقواعد البيانات والتحليالت االقتصادية مع قسم لجنة حماية البيئة وتقوم حاليا . الدوليسقة على الصعيد ناومت
  .مزيد من المساعدة في هذا المجالالتوفير مكنهما ها ويواإلبالغ عنبشأن حساب وتقييم انبعاثات الطيران 

  تقارير الدول  ٢- ٥
ة سنوي ريراتقإعداد لدول المتعاقدة ه ينبغي لبأناإلقرار تم الفريق، بين أعضاء دارت  المناقشة التي خالل  ١-٢- ٥

  . الهدف العالمي تحقيقفيتساهم عن اإلجراءات التي تتخذها لة مفصل
باإلضافة إلى تحديـد التـدابير التـي    ، حركة الطيران وحرق الوقود  تشير إلى مستويات    وينبغي للتقارير أن      ٢-٢-٥

 .يجري اعتمادها
 واالتفاقية اإلطارية بشأن تغير االيكاو جانبم جمعها من قد تأن بعض البيانات ذات الصلة وأدرك الفريق   ٣-٢- ٥

احتياجات االتفاقية اإلطارية  نطاق ن البيانات مع مراعاةمزيد مال وضع اقتراح لجمع لاليكاووينبغي لألمانة العامة . المناخ
إلى أدنى تفادي االزدواجية في طلبات الحصول على البيانات قدر اإلمكان، في محاولة للتقليل من أجل بشأن تغير المناخ 

  .من أثر ذلك على الدول المتعاقدةحد 

  دور االيكاو  ٣- ٥
تـم تجميعهـا    في تنسيق جمع وتحليل البيانات التي رئيسيان تؤدي دورا أه ينبغي لاليكاو    اتفق الفريق على أن     ١-٣-٥

ويشمل ذلك جمع البيانات عن . اتفاقية شيكاغو  من   ٦٧لمادة  بموجب ا الترتيبات القائمة   استنادا إلى   المصادر المتاحة،   كل  من  
 .لمعنية االدولية وثيق مع الهيئات الصناعيةالتعاون الاستهالك الوقود من صناعة الطيران، و

استهالك الوقود  البيانات عن   إعداد ورقة بشأن أفضل السبل لجمع        إلى   األمانة العامة أن يوجه   ويمكن للمجلس     ٢-٣-٥
 . القائمةالمعلومات في ثغراتسد اللوغيرها من البيانات 

. صة للبلدان النامية في عملية إعداد التقارير، وخاالفنيةتقدم المساعدة أن   لاليكاوينبغي الفريق بأنه وصيوي  ٣-٣- ٥
  . في أثناء العملتدريبعمل وتشمل حلقات سمساعدة وحاليا من  االيكاو ما تقدمهوستكمل هذه المساعدة 
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 نحوموحد كل ثالث سنوات لنشر التقدم المحرز عالمي تقرير تصدر  أن  لاليكاوينبغي الفريق بأنه وصيوي  ٤-٣- ٥
  .تحقيق األهداف العالمية

   الناميةلبلدانلى اإتقديم المساعدة   - ٦
   وااليكاواالتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخمبادئ   ١- ٦
طموح فيمـا  عالمي أي هدف معالجة قد تحتاج بعض البلدان النامية إلى المساعدة من أجل تعزيز جهودها في       ١-١-٦

ضـرورة تحقيـق    لدى الفريق   النامية  ممثلو البلدان   وأبرز  . الطيران المدني الدولي  من  يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون      
أي االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، ولكن من دون اسـتباق             تدابير اعتمدت وأحكام    أي  االتساق بين   
في هذا المجـال ينبغـي أن     على أن األعمال    دول أخرى   ت  وشدد.  في االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ      يةاتفاقات مستقبل 

 ومبدأ عدم التمييز، وهو أمر أساسي فـي         ةبلدان النامي بالمراعاة الظروف الخاصة    لاليكاو المتمثل في     النهج التقليدي    عكست
 .الطيران المدني الدوليأسواق شيكاغو وتشغيل اتفاقية 

يـة   االجتماع التطـورات منسقة مـع    أن تكون   لبلدان النامية    مقدمة إلى ا   ي مساعدة ينبغي أل وبصورة عامة،     ٢-١-٦
حتياجات ذات األولوية المشروعة للبلدان النامية لتحقيـق النمـو االقتـصادي    االواالقتصادية على نحو متكامل، مع مراعاة      

 .األمم المتحدة اإلنمائية لأللفيةأهداف المستدام والقضاء على الفقر على النحو المنصوص عليه في 
التدابير االقتـصادية، ونقـل   مواضيع لدان النامية في إطار    الممكنة للب  خيارات تقديم المساعدة  ويمكن تصنيف     ٣-١-٦

من اإلجراءات التي يمكن اتخاذهـا  تتناول هذه الخيارات طائفة و. ، والتعليم والتدريبالئمة والمساعدة المالية الم ،التكنولوجيا
 .في المجاالت ذات الصلة بالطيران

 أهداف المساعدة  ٢-٦
عن طريـق  من الشبكة الدولي، هناك فوائد محتملة يمكن الحصول عليها     للطيران   الطبيعة العالمية بالنظر إلى     ١-٢-٦

ومـن  . المـشغلين جميع الدول المتعاقدة وجميع ل على أوسع نطاق ممكن    التشغيليةأحدث التقنيات واإلجراءات    إتاحة  ضمان  
.  قطاع الطيران الدولي كفاءة قوة و  ساعد على ضمان  أن ت  البلدان النامية على أحدث التكنولوجيات المتاحة        حصول شأن كفالة 

  . انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدوليفي تنفيذ التدابير الالزمة لمعالجةويمكن لذلك أن يحقق فوائد قصوى 
  السوق آلياتتطبيق التدابير القائمة على  ٣-٦
 مخططات تعويض الكربـون     يشملا  السوق، بم آليات  القائمة على   /وفر استخدام التدابير االقتصادية   ييمكن أن     ١-٣-٦
 جملة أمـور، آليـات   ، ضمن االنبعاثات ورسوم االنبعاثات، التمويل للحصول على المساعدة من خالل        باالتجار  مخططات  و

مزيد من المناقشات فـي االتفاقيـة       ال إجراء   ه من الضروري  ولوحظ أن . المعتمدة في البلدان النامية   لمشاريع  لالتنمية النظيفة   
شأن تغير المناخ لتوفير فرص الوصول إلى آليات التنمية النظيفة كجزء من االستراتيجيات لمعالجـة االنبعاثـات            اإلطارية ب 

 .٢٠١٢ عام  ما بعداتفاقمن الطيران الدولي في 
 :هالعديد من المشاركين من البلدان النامية أنورأى   ٢-٣-٦

االنبعاثـات للوفـاء بالتزاماتهـا    التجـار ب امخططات الملحق األول في عندما تنظر البلدان المدرجة في       •
مبدأ المـسؤوليات   تأخذ علما ب  بموجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، يجب أن           

  .منهاواحدة متباينة وقدرات كل وإن كانت المشتركة 
األثر المحتمـل علـى    تدرساالنبعاثات أن االتجار بالتي تنظر في تنفيذ مخططات    المتقدمة  لدول  ينبغي ل   •

تغير المنـاخ فـي تلـك       معالجة  تمويل تدابير   وتوسيع نطاق    من حيث الخدمات الجوية      -النامية  الدول  
 .الدول
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  نقل التكنولوجيا  ٤- ٦
فعـال فـي    بـشكل   لمساهمة  لكي تستطيع ا  لبلدان النامية   لدى ا تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات     سيلزم    ١-٤-٦

 .طموحة الةالعالمي ألهدافا تحقيق
مثـل القـدرة   ( عمليا كان ذلكمحلي حيثما  على الصعيد اللتدابير اتنفيذللتمكين من المرافق  كما سيلزم تطوير      ٢-٤-٦

 التحتيـة ، وتوفير البنيـة     القائمةوتعديل محركات الطائرات    ) ، وما إلى ذلك   الجنيحات (القائمةعلى تكييف هياكل الطائرات     
 .)ألنواع الوقود البديلة

، باستخدام  دارة الحركة الجوية  إلمتقدمة  أدوات  وضع وتطبيق   تاحة  دعم إل إلى ال البلدان النامية أيضا    وستحتاج    ٣-٤-٦
 .لموظفينالمالئم لتدريب توفير الطائرات وال المناسبة على المعدات

  المساعدة المالية  ٥- ٦
ـ   التفاقية اإلطارية ب  ية ل لاملالية  اآلباإلضافة إلى التمويل العام المتاح للدول النامية من خالل            ١-٥-٦ اخ، شأن تغير المن

أسـواق الكربـون    و،  وااليكاواالتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ      والمصادر الثنائية والمتعددة األطراف التي تدعم أهداف        
لطيران باقة  المتعلتمويل المشاريع الخاصة    في  ، يمكن النظر، حسب االقتضاء،      وغيرهامصادر الخاصة   الو،  القائمة والناشئة 

مجموعة متنوعة من أساليب التمويـل      وتوجد  . أكثر فعالية نظم  جميع أشكال عمليات نقل التكنولوجيا وتنفيذ       لتناول  الدولي،  
 .تنفيذ المشاريعمن أجل إطارا لترتيبات مرنة  هذه المجموعة خاصة، وتوفرال احتياجات الجهات المانحة ةلبيلت

  التعليم والتدريب  ٦- ٦
 وضع وتنفيذ برامج التعليم والتدريب، بمـا فـي ذلـك تعزيـز      مجاللبلدان النامية فيتقديم المساعدة ل   ينبغي  ١-٦-٦

ـ المسائل البيئيـة ذات الـصلة    المؤسسات الوطنية وتبادل أو إعارة األفراد لتدريب الخبراء المحليين في         الطيران المـدني  ب
  .الدولي

 رصد واإلبالغ مجالي الالمساعدة فيتقديم   ٧-٦
تقديم وسيشمل ذلك . لرصد واإلبالغفي مجالي اللبلدان النامية تقديم المساعدة في  دور مهم سيكون لاليكاو  ١-٧- ٦

  .مباشرة على الموقع أو تنظيم حلقات عمل لنقل المهارات الالزمةالمساعدة 

   األخرىآليات التنفيذ  - ٧
 خطط العمل لكل دولة متعاقدة  ١-٧
نشر خطط عمل تعبر عن النهج المقترح في تلك الدولة المتعاقدة لمساهمتها            تضع وت أن  ينبغي للدول المتعاقدة      ١-١-٧

لتنفيـذ  التي ينبغي أن تحظى باألولوية، ونهـج ا خطط العمل التدابير المقترحة   حددتينبغي أن   و. في تحقيق األهداف العالمية   
 .لمساعدة البلدان النامية المقترح خطة العمل النهج في حالة البلدان المتقدمة، يمكن أن تتضمن و. والتوقيت والنتائج المتوقعة

عمليات الطيـران  تكون لدول المتعاقدة التي  على أساس حد أدنى لتوفير استثناءإمكانية الفريق أعضاء وناقش    ٢-١-٧
ـ إجمالي استثناء الدول التي يكون لديها ، على سبيل المثال،  لديها قليلة الدولي لطن الكيلـومتري  ااألنشطة الدولية المحسوبة ب

 .نةأقل من نسبة معي االيرادي
 . حسب االقتضاءهاالمتعاقدة، واستكمالالدولة خطط عمل  آلية للرصد واإلبالغ عن تنفيذإدراج وينبغي   ٣-١-٧
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 لدول المتعاقدةدى اترويج برنامج العمل ل  ٢-٧
الدول المتعاقدة وتشجيع ى دافر لدى أن تكون مسؤولة عن الترويج العتماد برنامج العمل  لاليكاوينبغي  ١-٢- ٧

  .عملالخطط لالمبكر اإلعداد 
الرئيـسية   غلبية بلدان الطيران الـدولي    يجب أن تساهم أ   ملموس نحو أي هدف عالمي      تقدم  تحقيق   من أجل و  ٢-٢-٧

 . الطيران الدوليالناتجة عناالنبعاثات غلب المسؤولة عن أ
لدى االيكـاو   إثبات وجود التزام قوي من جانب الدول المتعاقدة          من البلدان المشاركة  أكبر  عدد  وسيطلب من     ٣-٢-٧
 .الطيران الدوليبتغير المناخ المرتبطة شواغل لتصدي لل
 مـن   هارييستيمكن  التي  الصناعة،  قطاع  لدول المتعاقدة األخرى و   لالمساعدة  وقد تكون هناك حاجة إلى تقديم         ٤-٢-٧

 .ط العمل، في تقييم مجاالت العمل ووضع خطااليكاوخالل 

 التعاون بين المجموعات اإلقليميةتشجيع   ٣-٧
التكنولوجيات في  يحدث   أي انقطاع فإن  حدود عدد من الدول المتعاقدة،      يتجاوز  الطيران الدولي   بالنظر إلى أن      ١-٣-٧

 فـي  ياددزاوملحوظ بشكل ؤدي إلى انعدام الكفاءة ي بين الدول المتعاقدة يمكن أن  األخرىتدابير  التشغيلية أو ال  اإلجراءات  أو  
هج منسقة بشأن مسائل مثل إدارة الحركة الجوية التي تؤثر على العديد    وضع نُ لشجع التعاون    لاليكاو أن ت   وينبغي. نبعاثاتاال

 .من الدول المتعاقدة
 أنالتعاون فيما بين الدول المتعاقدة، ال سيما في المناطق ذات التركيز العـالي للطيـران الـدولي،    ومن شأن    ٢-٣-٧

  .االنبعاثاتومن من استخدام الوقود إلى أدنى حد تقليل الفي يساعد 

 لشراكةلوضع ترتيبات  على تشجيع الدول المتعاقدة  ٤-٧
تبـادل  مـن أجـل     وضع ترتيبـات للـشراكة      على  شجع الدول المتعاقدة    ت أن    لاليكاو ينبغيه  أنرأى الفريق     ١-٤-٧

 .المعلومات والخبرات
الطيـران  انبعاثات  الشراكة على الصعيد العالمي التي تتيح تبادل المعلومات المتعلقة ب     عدد من ترتيبات  يوجد  و  ٢-٤-٧

زيادة عـدد هـذه الترتيبـات       ومن شأن   . بحوثالمؤسسات   الطيران ومختلف المؤسسات األكاديمية و     هيئاتوالخبرات بين   
 .الجديدةواإلجراءات طور السريع للتكنولوجيات  المزيد من التإلىؤدي أن يوإقامة الروابط المرتبطة بها بين الدول المتعاقدة 

  نبعاثاتالإدارة االخاصة بالمواد اإلعالمية   ٥-٧
داعمـة   لوضع توجيهات ومعلومات     االيكاو عن طريق لدول المتعاقدة أن تعمل     ه ينبغي ل  خلص الفريق إلى أن     ١-٥-٧

بـشأن   ٣٠٣ت االيكاو الكتاب الدوري رقم      نشرأن  قد سبق   و. بهااالضطالع   سبق   يتل ال اعماألاستنادا إلى   التدابير،  بشأن  
تضمن تفاصيل عن عدد مـن التـدابير للحـد مـن      يي  ذ ال االنبعاثاتتخفيض  استخدام الوقود و  من  لتقليل  لالفرص التشغيلية   

يـدة التـي   التدابير الجدفي ، وينبغي اآلن النظر حماية البيئةقد أحيلت مهمة استكمال هذه الوثيقة إلى لجنة و. استخدام الوقود 
 .منقحةالوثيقة الفي استكمال اإلرشادات المدرجة حددها الفريق بمزيد من التفصيل مع تحسين و
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  المهام األخرى للجنة حماية البيئة  ٦- ٧
هو أبعـد مـن     في المستقبل، سيكون من الضروري النظر إلى ما           وقود الطائرات  احتمال تنويع إمدادات  مع    ١-٦-٧

 ثـاني أكـسيد   انبعاثاتعوامل مختلف يعبر بشكل أدق عن آخر والتوجه إلى لنفط القائم على اوح كفاءة الوقود المقترمقياس  
ثاني أكـسيد  لصافية مقياس الكثافة التطوير مواصلة نظر في أن ت  للجنة حماية البيئةينبغيو. نواع الوقود المختلفةألالكربون  
صـافي  دمج  ييمكن أن    و . السوق  آليات كذلك التدابير القائمة على   الوقود البديلة، و  ن يأخذ في االعتبار أنواع      على أ الكربون  

أن  من لجنـة حمايـة البيئـة   طلب أن ي ينبغيو. ودكفاءة الوقمقياس   ألنواع الوقود البديلة في  في كل المراحل   الفوائد البيئية 
 .جديدة ال الطائراتنواعألر ثاني أكسيد الكربون اعلى وضع معي أيضاعمل ت
وزن لمتوسـط  وضع معيـار  فإن  عامل رئيسي في حسابات كفاءة الوقود،      هوتوسط وزن الركاب    موبما أن     ٢-٦-٧

 .مهم أمر  معينعلى طريقالمسافرين عبر الخطوط الجوية  الركاب

 عملية استعراض اإلستراتيجية  ٧-٧
لمعلومات األخرى  واسقاطات  على أساس البيانات واإل   أن يقوم إال     ال يمكن    االيكاوضعه  تأي برنامج عمل    إن    ١-٧-٧

.  لمعالجة انبعاثـات الطيـران   االيكاو لدىتقوم بها الدول المتعاقدة     سالتي  المرتقبة  ألعمال  لالحالية  المتاحة حاليا، والتوقعات    
ـ الطيران الدولي،   الناتجة عن   في المستقبل بشأن االنبعاثات      أثر برنامج العمل  ب  بدقة كما أنه ال يمكن التنبؤ     ستكون هنـاك   ف

  الطموحـة   العالمية  االضطالع بعمليات استعراض منتظمة في المستقبل لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف            حاجة إلى 
 .برنامج العمل إدخالها على زميلوتحديد أي تعديالت قد 

الجمعيات العمومية نظر فيها حتى تالنتائج إلتاحة هذه االستعراضات كل ثالث سنوات بوينبغي االضطالع   ٢-٧- ٧
  .كل ثالث سنواتيكاو التي تعقد لال

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  شميت. و. السيد تيلو إ
  )المانيا(

  شميت. و. السيد تيلو إ
  )المانيا(

  ساهي. ب. السيد ر  *غوهينالسيد كانو 
  )الهند(

  ساهي. ب. السيد ر
  )الهند(

  غوبتاالسيد الليت 
  )الهند(

  شيباتاالسيد كوسوك 
  )اليابان(

   تاكيغوشيالسيد كيجي
  )اليابان(

  تاكيغوشي السيد كيجي
  )اليابان(

   تاكيغوشيالسيد كيجي
  )اليابان(
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   الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخعضوية

  لوبيز مايرالسيد جيلبيرتو 
  )المكسيك(

  لوبيز مايرالسيد جيلبيرتو 
  )المكسيك(

  لوبيز مايرالسيد جيلبيرتو 
  )المكسيك(
  )نائب الرئيس(

  لوبيز مايرالسيد جيلبيرتو 
  )المكسيك(
  )الرئيس(

  ديمورنالدكتور هارولد 
  )نيجيريا(

  ديمورنالدكتور هارولد 
  )نيجيريا(

  *ديمورنالدكتور هارولد 
  )نيجيريا(

  ديمورنالدكتور هارولد 
  )نيجيريا(

  *باشورينالسيد يوجيني 
  )االتحاد الروسي(

  باشورينالسيد يوجيني 
  )االتحاد الروسي(

  ديميدوفالسيد أوليغ 
  )االتحاد الروسي(

  ديميدوفالسيد أوليغ 
  )االتحاد الروسي(

  برنجي محمد بن رشادالدكتور 
  )المملكة العربية السعودية(

  برنجي محمد بن رشادالدكتور 
  )المملكة العربية السعودية(

  جمجوم محمد عليالكابتن 
  )المملكة العربية السعودية(

  جمجوم محمد عليالكابتن 
  )المملكة العربية السعودية(

  مبوفوومي السيدة مب
  )جنوب أفريقيا(

  مبوفوالسيدة مبومي 
  )جنوب أفريقيا(

  نائبة الرئيس

  مبوفوالسيدة مبومي 
  )جنوب أفريقيا(

  *ثواالالسيد زاخيلي 
  )جنوب أفريقيا(

  كرونالسيد ريمون 
  )سويسرا(

  الرئيس

  كرونالسيد ريمون 
  )سويسرا(

  غريفيثالسيد بيتر 
  )المملكة المتحدة(

  دييريكسالسيد مارك 
  )هولندا(

  ايلويل. كالسيد دانييل 
  )الواليات المتحدة(

  لوبوالسيدة نانسي 
  )الواليات المتحدة(

  لوبوالسيدة نانسي 
  )الواليات المتحدة(

  لوبوالسيدة نانسي 
  )الواليات المتحدة(

  




