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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  ولاالجتماع األ

  ٢٧/٢/٢٠٠٨إلى  ٢٥مونتريال، من 

   اليوم الثاني—موجز المناقشات 

   تخطيط عناصر اإلجراءات والسياسات التي ينبغي أن يضعها الفريق : من جدول األعمال٣البند 

  أثر الطيران على البيئة المتعلقة بطنية واإلقليمية التدابير الو وعملالخطط  والمبادراتتبادل المعلومات عن 

آللية الحـد    المكونات األساسية    تقترحا، التي   IP/1  المقدمة منه   المعلومات ةورق) اليابان(عرض السيد شيباتا      -١
غ اإليكـاو  إبـال بهدف وقود ال ب المرتبطة تجميع البيانات    :، بما في ذلك   الدولي الطيران   من  أكسيد الكربون  يانبعاثات ثان  من

ه الدول من تقـدم فـي     حرزرصد اإليكاو لما ت   و؛  الدوليطيران  للوقود  حرق ال هدف عالمي طموح من حيث كفاءة       و؛  اسنوي
سـاس توافـق آراء   في مجال الطيران الدولي على أ نظام عالمي لالتجار باالنبعاثات    وقود، وإمكانية استحداث  ال حرقكفاءة  

 يثـان  انبعاثـات  الحد منتعزيز لوقود ال حرق تدابير كفاءة اعتماد بعض تعتزم دولتهأن السيد شيباتا ذكر  و. الدول األعضاء 
  . واستهالك الطاقة في المطاراتأكسيد الكربون

شـواش  . ؛ والسيد ب  )الواليات المتحدة (إلويل  . ك. السيد د العروض التي قدمها    ك إلى   لواستمع الفريق بعد ذ     -٢
؛ )البرازيـل (مـا   ابينتا غ . ف. ؛ والسيد م  )كندا(بيك  -تيسيغراف. ؛ والسيدة ب  )رياييجن (ديمورين. أ. ه؛ والدكتور   )فرنسا(

ويمكـن  ). اسـتراليا (دوهرتـي   . ؛ والسيد ج  )الصين(غاو  . ه؛ والسيد   )المملكة العربية السعودية  (رنجي  ب. ر. والدكتور م 
يق المعني بالطيران الـدولي وتغيـر       موقع الفر ب إلويل والسيد شواش     ي العرض الذي قدمه كل من السيد      االطالع على نص  

  .االنترنتعلى له  المخصص المأمونالمناخ على االنترنت والموقع 
   االنبعاثات من قبل الجهات المعنية الرئيسية في صناعة الطيرانلحد منات الممكنة لاإلجراءبشأن عروض 

ة عن الطيران المـدني الـدولي       اجمن انبعاثات غازات الدفيئة ال    لحد من قدم العروض عن اإلجراءات الممكنة ل       -٣
المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيـران        و ،المجلس الدولي للمطارات   و ،اتحاد النقل الجوي الدولي   ن من   ممثلو

  .منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية و،المجلس الدولي لطيران األعمال و،والفضاء
 الجوية ورئيس قسم إدارة الحركة الجوية لمحة عامة عـن الخطـة             وقدم بعد ذلك كل من مدير إدارة المالحة         -٤

 المأمونويمكن االطالع على نصوص جميع هذه العروض على الموقع           .العالمية للمالحة الجوية لإليكاو وآثارها على البيئة      
  .المخصص للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ على االنترنت
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   النظر بشأن عناصر وضع إطار عملمناقشة عامة وتبادل وجهات
الفريق المعني بـالطيران     اآلراء المعبر عنها خالل االجتماع أن         لموجز عن  تقديمهفي معرض   الرئيس  الحظ    -٥

 وعـن البـرامج الوطنيـة       ،معلومات عن اإلجراءات التي تتخذها صناعة الطيـران       ال  كثيرا من   تلقى الدولي وتغير المناخ  
ينبغـي  متنوعـة   ة  ي على أن تغير المناخ ال يشكل إال قضية واحدة من مجموعة قضايا بيئ             تم التأكيد و. والمبادرات اإلقليمية 

وهناك مجموعة واسعة مـن      . السالمة الجوية  في االعتبار، ال سيما      أيضا أن تؤخذ  وتوجد روابط عديدة ينبغي     . النظر فيها 
وتـم التـشديد   . جيدا انبعاثات غازات الدفيئة وحققت نجاحا    ن م لحدل الجارية ةالدولي و ة واإلقليمي ة والوطني ةالمبادرات المحلي 

وأعربت صـناعة   . تعاونيعلى نحو   واالضطالع بهاتدخالت العامة ومبادرات صناعة الطيرانضرورة دمج الأيضا على   
مة في أعمالـه    استعداد للمساه  كانت على  و  وتغير المناخ  الطيران عن دعمها القوي ألنشطة الفريق المعني بالطيران الدولي        

 التعجيـل بوضـع   ضرورة وتم التشديد أيضا على  . وقابلة للمقارنةمشتركةالتي أعدت على أسس من خالل توفير البيانات  
  .أهداف مشتركةتحديد خطة عمل عالمية و

 الرئيس أن العديد من المتحدثين شددوا على ضرورة اتباع نهج متعدد المـسارات وشـامل ومتـوازن                  الحظ  -٦
والحظ مـن  .  انبعاثات غازات الدفيئة في مجال الطيران للحد منحل واحد هو األفضل  وجد  يال  و. زيج من التدابير  واتخاذ م 

 وهي :برنامج عملل ممكنةعناصر اعتبارها  االنبعاثات يمكن   لتدابير للحد من  من ا  فئات مختلفة    ثمانيخالل العروض وجود    
التشغيلية فـي الجـو     ساطيل؛ والتحسينات   جية، بما في ذلك تحديث األ     نولوالقواعد الجديدة في مجال البيئة؛ والتطورات التك      
لمطارات، بما في ذلـك  البنية األساسية ل األنواع البديلة من الوقود؛ وتحسينوعلى األرض، وتحديث إدارة الحركة الجوية، و  

ارات؛ والتدابير القائمة على    المطبطاقة  توفير ال لفي المطارات والبرامج والتدابير     النقل  تعزيز العناصر المشتركة بين وسائل      
ويمكن أيضا اعتبار جمـع البيانـات    . ؛ وبرامج موازنة الكربون)تمت اإلشارة إلى خطط االتجار باالنبعاثات( السوق  آليات
 تحديد ما    فضال عن  بها حسب األولويات،  يوسيكون من الضروري توضيح هذه التدابير وترت       .  أحد العناصر الممكنة   الدقيقة

  .يعادل التدابير المختلفة
إلنجاز  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ      حاجةوجود اتفاق عام بشأن     مناقشة  والحظ الرئيس من ال     -٧

وتم التشديد على ضرورة اتخـاذ اإلجـراءات علـى           . ةمستدامبصورة  النمو  الطيران من   أعماله وذلك من منظور تمكين      
لنقـل  ا لتيسير مثل هذا   خذ في االعتبار نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية وإنشاء آلية تمويل          المستوى العالمي، وضرورة األ   

  .لتكنولوجيال

  — انتهى —


