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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ
  الثانياالجتماع 

  )١٦/٧/٢٠٠٨ إلى ١٤مونتريال، من (

  األول اليوم – المناقشات ملخص

  المسائل اإلدارية  : من جدول األعمال١البند 

  افتتاح االجتماع
الجتمـاع الثـاني    في ا ) ومستشاريهم(باألعضاء  ، االجتماع فرحب    )سويسرا(كرون  . افتتح الرئيس، السيد ر    - ١

والـسيد  ) ألمانيا(شميت  . ف. ا. والسيد ت ) الصين(وانغ  . للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، وخاصة السيد ز        
الواليـات  (لوبـو  . والسيدة ن) االتحاد الروسي (باكيورين  . والسيد أ ) اليابان(تاكيجوشي  . والسيد ك ) الهند(ساهي  . ب. ر

  . يحضرون ألول مرة، الذين كانوا)المتحدة

 الرئيس في الترحيب مرة أخرى في مونتريال بأعضاء الفريق المعنـي بـالطيران              إلىانضم رئيس المجلس     - ٢
 اإلطاريـة وإذ الحظ أن ترتيبات قد اتخذت ليقدم ممثل من اتفاقية األمـم المتحـدة               ).  ومستشاريهم(الدولي وتغير المناخ    

لمساندة مجلس االيكاو فـي     يهدف   تلك االتفاقية، أكد أن الجدول الزمني للفريق         المتعلقة بتغير المناخ معلومات عن أنشطة     
اتخاذ قرارات بشأن سياسة لتغير المناخ فيما يتعلق بالطيران المدني الدولي تحضيرا لالجتماع الخـامس عـشر لمـؤتمر                   

متعلقة بتغير المناخ وااليكاو يعملون     اإلطارية ال وظل القائمون على اتفاقية األمم المتحدة       .  ٢٠٠٩األطراف في نهاية عام     
وفي حين أكد رئيس المجلس أن إحدى أهم المسائل التي يتعين على الفريق معالجتهـا         .  بجد لتنسيق خطط عملهم المختلفة    

 األذهان أن االجتماع األول للفريق أوضح أن مثل هذه األهداف ينبغي أن             إلى، أعاد   الطموحةهي مسألة األهداف العالمية     
برنامج عمل االيكاو بشأن الطيـران الـدولي وتغيـر          ) (ك(ن في شكل كفاءة استهالك الوقود، مما يتسق مع المرفق           تكو

).  البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئـة           (٢٢-٣٦لقرار الجمعية العمومية    ) المناخ
 االتفـاق علـى هـذه    إلىة للغاية، الحظ أن المجتمع الدولي يتطلع وفي حين شدد على أن التوقعات في هذا الصدد مرتفع         

 .األهداف في القريب العاجل

 حاسمة إن أريد أن تعالج االيكاو التحديات البيئيـة الحقيقيـة            إجراءات اتخاذ   إلىفي معرض التنويه بالحاجة      - ٣
 معالجة األهـداف    إلى باإلضافةريق،  والعاجلة المتصلة بالطيران على نحو فعال، أوضح رئيس المجلس أنه يجب على الف            

والحظ أن هنـاك دعمـا قويـا لتجـارة          .   مجلس االيكاو  إلى، أن يعد توصيات ملموسة يمكن تقديمها        الطموحةالعالمية  
 إعـداد االنبعاثات بوصفها أحد الخيارات المطروحة لقطاع الطيران، وأوضح أنه قد يكون من المفيد أن ينظر الفريق في                   

شأن ذلك الموضوع، مثال، ما إذا كان ينبغي لاليكاو أن تعد برنامجا عالميا لتجـارة االنبعاثـات لقطـاع      توصية للمجلس ب  
 .الطيران
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 بشأن استخدام تجارة االنبعاثـات فـي مجـال          إرشادات ٢٠٠٨الحظ الرئيس أن االيكاو أصدرت في يونيو         - ٤
 الطيران الدولي فـي خططهـا الخاصـة بتجـارة            الدول المتعاقدة لدمج انبعاثات    إلى، تضمنت اقتراحات مقدمة     الطيران

االنبعاثات، وشدد على أن الطيران، بوصفه نشاطا دوليا، سيحقق فائدة من وجود آلية عالمية لتجارة االنبعاثات، آلية مبنية                  
ن شأن  وم.  على الرضا المتبادل وتنطوي على دور واضح المعالم تقوم به االيكاو لتشجيع الدول المتعاقدة على المشاركة               

 التي يتخذها قطاع الطيران للتصدي لتغير المناخ، وليس هذا فحسب بل سيعزز أيضا دور               اإلجراءاتذلك أن يعزز فعالية     
وهذا ما كان يتوقعه الجميع من االيكاو بوصفها الهيئة التنظيمية العالمية للطيران وكانت             .  االيكاو القيادي في ذلك المجال    

 .سة من شأنها تحقيق نتائج على المدى المتوسط والطويلمسؤوليتها هي طرح خطوات ملمو

 على الـرغم مـن أن       اإلعالمفي وسائل   في معرض مالحظة أن االيكاو حظيت بتغطية سلبية غير متناسبة            - ٥
، اإلنسان في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية التي يتسبب فيها             ٢الطيران المدني الدولي كان يمثل أقل من        

 مجلس االيكاو قد توفر مادة يستطيع بفـضلها قطـاع الطيـران أن    إلىوضح الرئيس أن التوصيات التي سيقدمها الفريق   أ
 .يحظى بتغطية ايجابية في سعيه لتحقيق التنمية المستدامة

قام الرئيس بتذكير الفريق بأن الموارد المخصصة ألنشطة الفريق المعني بالطيران الـدولي وتغيـر المنـاخ         - ٦
وأوضح أن الفريق يـستطيع أن يحـدد لنفـسه    .  ودة وبأن المشاركة بكفاءة وفعالية من جانب كل عضو أمر أساسي          محد

 االجتماع رفيع المستوى بالمهمـة  إلىأهدافا لبلوغ نتائج محددة في أوقات محددة بحيث يضمن أن يفي التقرير الذي يقدمه           
 .٣٦ الجمعية العمومية في دورتها إليهالتي أسندتها 

ثم أشاد الرئيس بالسيد كرون على قيادته النشطة ومساهماته القيمة على مر األشهر األربعة الماضية بصفته                 - ٧
وفي الختام، شكر الفريق على مساهماته التي قدمها حتـى          .  الرئيس الحالي للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ       

حصول على النص الكامل لخطاب الرئيس بصفحة الفريـق المعنـي   ويمكن ال.  ذلك اليوم وتمنى لألعضاء اجتماعا مثمرا    
 .على االنترنتالمكرس له بالطيران الدولي وتغير المناخ والموقع المأمون 

عندما قدم الرئيس كرون تأمالته الشخصية بصدد االجتمـاع الثـاني للفريـق المعنـي بـالطيران الـدولي              - ٨
سائل تغير المناخ هي موضوع بارز للغايـة علـى جـدول األعمـال              أن م على  المناخ، الحظ أن الجميع متفقون       وتغير

والحظ أن آخر مثال لذلك هو قمة مجموعة البلدان الثمانية التي عقدت مؤخرا في هوكايـدو تويـاكو،                    .الدولي السياسي
ـ        ) ٩/٧/٢٠٠٨-٧(اليابان   ازات الدفيئـة  عندما اتفق قادة األمم الصناعية الكبرى في العالم على الحاجة لخفض انبعاثات غ

  واتخذت، في واقع األمر، قـرارا بـشأن أحـد األهـداف         — ٢٠٥٠ في المائة على األقل بحلول عام        ٥٠العالمية بنسبة   
، التي وافقت فيها صـناعة      )٢٣/٤/٢٠٠٨-٢٢جنيف،   (٢٠٠٨وكان مثال آخر هو قمة الطيران والبيئة لعام         .  الطموحة

 ١٨ االيكـاو، عقـدت مـن    إطـار وفـي  .  آخـر تطلعـي   وهو هـدف     —الطيران على مبدأ النمو المتعادل للكربون       
وفي الوقت ذاته استمرت عملية اتفاقيـة األمـم المتحـدة      .  الطيران وأسواق الكربون   ن حلقة عمل بشأ   ١٩/٦/٢٠٠٨ إلى

ال وأخيرا، وليس آخرا، كانت هناك زيادة أخرى مهمة للغاية في أسـعار الوقـود طـو               .   المتعلقة بتغير المناخ   اإلطارية
 األذهان،  إلىوأعاد الرئيس   .  وشكلت تلك األسعار المرتفعة للوقود تحديا رئيسيا لقطاع الطيران        .  األشهر القليلة الماضية  

 بها ومفادها أن تلك األسعار العالية للوقود ستؤدي النخفاض في االسـتهالك،             اإلدالءفي ذلك الصدد، البيانات التي جرى       
  وأعرب عن أمله في أن الجميع يوافقون على أن           . لخفض انبعاثات غازات الدفيئة    إضافيةة  ولم تعد ثمة حاجة لتدابير بيئي     

 فـي خفـض    بيئية شاملة يتمثل هدفها العام إستراتيجيةأسعار الوقود العالية ال يمكن استخدامها كحجة لوقف وضع وتنفيذ           
 .انبعاثات غازات الدفيئة

ستخدام نواتج الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ         المخطط المعنون ا   إلىثم استرعى الرئيس النظر      - ٩
الفريق المعني بـالطيران الـدولي    البيئية داخل االيكاو ودور     اإلستراتيجيةأوضح  ، الذي   GIACC/1-SD/3المرفق بالوثيقة   

نهايـة اجتماعـه األول      األذهان أن المواضيع المشتركة الستة التي وافق عليها الفريق في            إلىوأعاد  .  وتغير المناخ فيها  
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الحاجة لمعالجة مسائل تغير المناخ تحت قيادة االيكاو وبالتنسيق الوثيق مـع اتفاقيـة             ) ١: هي) IP/1والواردة في الوثيقة    (
والفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ يـدل علـى هـذه القيـادة              .   المتعلقة بتغير المناخ   اإلطاريةاألمم المتحدة   

وينبغي للفريق أن يوفر حلوال طموحة ولكنها ممكنـة  .  يران المستدام فائق األهمية وحسن لالقتصاد العالمينمو الط  )٢ و
الحاجة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران عن طريق نهج متعدد المسارات يشتمل على تدابير مثل                ) ٣  و التنفيذ

لسوق والتدابير الطوعية والتحسينات في ادارة الحركـة الجويـة وجوانـب    التدابير التشغيلية والتدابير القائمة على آليات ا     
م تـدابير يمكـن أن تـستخدمها        الحاجـة لتقـدي   ) ٤و  ) على النحو المبين فـي صـالحيات الفريـق        (التقدم التكنولوجي   

معيـة  بقـرار الج ) ك(وفقا للصالحيات وبـصورة متماشـية مـع المرفـق           الطموحةلالستجابة لألهداف العالمية     الدول
، ومع االعتراف بالظروف االقتصادية الخاصة للبلدان النامية        واإلقليمية، مع مراعاة األولويات الوطنية      ٢٢-٣٦ موميةالع
للدول تحديد احتياجات مالية وتشجيع اسـتخدام التمويـل      اطار التنفيذ   سيتيح  ) ٥ و) المسؤوليات المشتركة ولكنها متفاوتة   (
ينبغي أن يتاح للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ االطالع          ) ٦ البلدان النامية و     ىإلجديدي ونقل التكنولوجيات    الت

وأكد الرئيس على أن أعمال الفريق ينبغي أن تضمن أن جميع الدول تشترك في الجهود الراميـة                 .  على البيانات المحدثة  
يض انبعاثاتها من الطيران، وأنه تتم مراعاة الضرورات        لخفض انبعاثات الطيران، وأنه تتم مساعدة البلدان النامية في تخف         

 .الحتمية للنمو االقتصادي

 بشأن هدف االجتماع الثـاني، الحـظ الـرئيس    WP/1 من ورقة العمل   ١-٢ الفقرة   إلى اإلشارةفي معرض    -١٠
ق فيمـا يتعلـق بأسـئلة    تحليل الردود التي قدمها أعضاء الفري ) ١: النقاط الست التالية التي من المقرر أن يعالجها الفريق        

) ٢ المزيـد مـن المناقـشة و         إلىوالمواضيع التي تحتاج    التي يوجد بشأنها توافق في اآلراء       النموذج وتحديد المواضيع    
 قائمة العناصر التـي     إلعدادتحديد المبادئ األساسية    ) ٣ و   الطموحةتوضيح المبادئ األساسية فيما يتعلق بتحديد األهداف        

تغيـر المنـاخ    المتعلقة ب  اإلطاريةتبادل المعلومات فيما يتعلق بأنشطة اتفاقية األمم المتحدة         ) ٤لعمل و يتكون منها برنامج ا   
 النتائج المتوقعة فيما يتعلق باالجتمـاع       إطارتحديد المهام وتوزيع المسؤوليات ووضع      ) ٦تحديد البيانات الالزمة و     ) ٥ و

وفي رأيه أنه يتعين على الفريق أن يعالج أربعة مجـاالت رئيـسية       .  خالثالث للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المنا      
 . ومساندة البلدان الناميةواإلبالغ عملية للرصد وإنشاء قائمة تدابير وإعدادتحديد أهداف تطلعية : متعلقة بذلك، أي

مـن  لكي يتوصل االجتماع الثاني للفريق إلـى نتـائج ناجحـة، سـيكون          كان من رأي الرئيس كرون أنه،        -١١
 وعناصر قائمة التدابير علـى أسـاس نهـج      الطموحةمبادئ توجيهية معينة لوضع األهداف      : الضروري أن يحدد الفريق   

وفضال عن ذلك، سيكون من الضروري أيضا وضع أسلوب عمل     .  شامل وعملية الرصد واإلبالغ ومساندة البلدان النامية      
وفي ذلك اإلطار، البد من أن يكون الفريـق قـادرا علـى             .  ث للفريق للفترة الفاصلة بين االجتماع الثاني واالجتماع الثال      

وفي حين نوه الرئيس بـأن      .  ٢٠٠٩إحراز تقدم في أعماله بغية الوفاء بالمهمة المكلف بها وتقديم تقريره في صيف عام               
الكيفية التي تعتزم بها ذلك الموعد النهائي ذو أهمية حاسمة، أكد على حاجة االيكاو ألن يكون لها موقف قوي ومقنع بشأن           

طراف فـي كوبنهـاجن فـي       التصدي لتحديات تغير المناخ في قطاع الطيران بحلول االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األ            
وعلـى  .  والتوقعات في ذلك الصدد مرتفعة، أو حتى مرتفعة للغاية، حسبما أوضحه رئيس المجلس         .  ٢٠٠٩ ديسمبر عام 

 أنه توجد مفاهيم واضحة بشأن كيفية معالجة تغير المنـاخ  إثبات قادرين على اأن يكون قطاع الطيران ومن ثم على االيكاو       
، وبخالف ذلك سيكون ثمـة خطـر كبيـر أن تفقـد           اإلطاريةفي قطاع الطيران والتفاعل مع عملية اتفاقية األمم المتحدة          
 وإعـداد لرئيس األمانـة علـى تنظـيم    وفي الختام، شكر ا   .  المنظمة السيطرة على ذلك الجانب المهم للغاية من أنشطتها        
 .االجتماع الثاني للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  ة ونائب الرئيسةانتخاب الرئيس
، انتخب  )المكسيك(لوبيز ميير   . السيد ج ثنّاها  ، التي   )الواليات المتحدة (لوبو  . بناء على ترشيح من السيدة ن      -١٢

  .ه لالجتماع الثانيتنائبا لرئيس) البرازيل(بنتاجاما . ف.  له والسيد مةرئيس) ياجنوب أفريق(مبوفو . الفريق السيدة م
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 األذهان، في مالحظاتها االفتتاحية، التعليق الذي أدلى به رئيس المجلـس بـصدد   إلى ة الجديدةأعادت الرئيس  -١٣
قترح آليـة لاللتـزام بالجـدول    وست.  جتماعات الفريق وأكدت التزامها بعدم تجاوز االجتماعات األربعة المعتزمة  توقيت ا 

الفريق المعنـي    أيضا تعليق رئيس المجلس بصدد الموارد المحدودة المتوافرة لعملية           ةوالحظت الرئيس .  الزمني للجلسات 
وشكرت السيد كرون على عمله الممتاز كرئيس خالل االجتماع األول للفريق وشـكرته             .  بالطيران الدولي وتغير المناخ   

وده للدفع بالعملية لألمام بين االجتماعين األول والثاني، فالحظت أن اجتماعا حسنا للتسليم قد انعقـد                بصورة أهم على جه   
 .للتخطيط بصورة سليمة لالجتماع الحالي

 بأنها لم يكـن  ةفي معرض التذكير بالتطورات الجديدة التي حدثت منذ االجتماع األول للفريق، نوهت الرئيس           -١٤
وأبرزت، في ذلك الصدد، قمة مجموعة البلدان الثمانية التي عقـدت مـؤخرا،             .  ال الفريق لها سوى أثر ايجابي على أعم     

.  فـي ذلـك الـسياق     ) أكبر خمسة اقتصادات ناشـئة    ( بلدان مجموعة الخمسة     إليهاوبصورة أهم، االتفاقات التي توصلت      
 الوقود المرتفعة، التي لهـا تـأثير         أيضا التغيرات التي استجدت في البيئة االقتصادية، وخاصة، أسعار         ةوالحظت الرئيس 

 .مباشر على كيفية تداول الفريق بشأن التدابير التي يتعين تنفيذها في قطاع الطيران لخفض انبعاثات غازات الدفيئة

 عن التقدير للترتيبات التي وضعت ليتبادل الفريق اآلراء بشكل مباشر مع ممثل التفاقية           اإلعرابفي معرض    -١٥
 أن االجتماع األول للفريق قد أبرز الحاجة للتعاون مـع األخيـر             ة خالل االجتماع، الحظت الرئيس    ريةاإلطااألمم المتحدة   

وأكد االجتماع األول للفريـق  .   على نحو أفضل نظرا لتأثيره على أعمال الفريقاإلطاريةوفهم سياق اتفاقية األمم المتحدة     
، وخاصة ضمان أن برنامج الفريق      اإلطاريةاقية األمم المتحدة    أيضا على أهمية جعل أعمال الفريق متماشية مع أعمال اتف         

وال يقل عن ذلـك أهميـة       .  اإلطارية في اتفاقية األمم المتحدة      إليهايعبر بوضوح عن األفكار واالتفاقات التي تم التوصل         
ـ               .  اإلطاريـة م المتحـدة    جعل عمليات الفريق واجتماعاته، ومن ثم مواقفه وأعماله، متماشية مع تلك الخاصة باتفاقية األم

 االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف ينبغي أن يربط بوضوح بـين            إلى على أن تقرير الفريق المقدم       ةوأكدت الرئيس 
 . لقطاع الطيران وهيكلهالطموحةاألهداف 

ـ        إلى أنه يتناول    ةفيما يتعلق بجدول أعمال االجتماع، أوضحت الرئيس       -١٦ ي  حد كبير النموذج الموحد الـوارد ف
، والذي يحدد المواضيع التي يوجد توافق في اآلراء بشأنها والمواضيع التي تتطلب مزيدا من المناقشة،            WP/2ورقة العمل   

وعلى عكس االجتماع األول للفريق، تم بصورة مقصودة تـشكيل االجتمـاع            .  والترابط بين األعمال التي يتعين انجازها     
 مزيد مـن  إلتاحة،  اإلطاريةاألدنى، باستثناء عرض من اتفاقية األمم المتحدة         الحد   إلىالثاني لتخفيض العروض الخارجية     

 مزيد مـن توافـق   إلى أنه من المهم التوصل      ة وأكدت الرئيس  . الوقت للمداوالت واالقتراحات المقدمة من أعضاء الفريق      
سائل المتبقية التي لم يتحقق توافـق     اآلراء بشأن النموذج المذكور وبيان مجاالت االتفاق وتحديد العمليات للتقدم صوب الم           

 .  وكان ذلك هيكال مهما لالجتماع الثاني للفريق.   بصددهاإضافيةاآلراء بشأنها أو التي توجد حاجة النجاز مهام 

 أن أحد التطورات المهمة تمثل في التوسيع المقترح لنطاق مخطـط االتحـاد األوروبـي    ةإذ الحظت الرئيس   -١٧
شواك، عضو الفريق من فرنسا، التي تتولى       .  يشمل انبعاثات الطيران األوروبي، دعت السيد ب       لالتجار باالنبعاثات بحيث  

رئاسة االتحاد األوروبي حاليا، تقديم عرض عن حالة مخطط االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات تيـسيرا لفهـم ذلـك                   
د األوروبي لالتجـار باالنبعاثـات علـى        وفي حين أن الفريق لن يناقش تطبيق مخطط االتحا        .  المخطط على نحو أفضل   

 .  انبعاثات الطيران األوروبي خالل االجتماع الحالي، يمكنه القيام بذلك مستقبال

  عرض حالة مخطط االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات
 ٢٠٠٦ األذهان أن المفوضية األوروبية اقترحت توجيها في ديسمبر عـام          إلى) فرنسا(استرعى السيد شواك     -١٨

 األوروبي في مخطط لالتجار باالنبعاثات كان موجودا لعدة سنوات بالنـسبة لقطاعـات        اإلقليم الطيران الذي يخدم     إلدراج
وقد أنشأ حصـصا لـشركات      .   المقترح من االتحاد األوروبي    اإلطارولم يسبق قط التساؤل بشأن      .  أخرى من االقتصاد  
وكانت حصص االنبعاثات قابلة لالتجار بها ويمكـن        .  ٢٠٠٦-٢٠٠٤  متوسط االنبعاثات للسنوات   إلىالطيران باالستناد   
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، فان عددا من    ٢٠٠٦ في ديسمبر عام     اإلطاروفي حين تم وضع     .  زيادتها عن طريق شراء حصص من قطاعات أخرى       
روبيـة،  نوقشت في وقت الحق في العملية التشريعية األو األخرى التي كانت تحدد مخطط االتجار باالنبعاثات   البارامترات

وجرى النظر في ثالثـة     .  أي، من جانب مجلس الوزراء، أي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي            
تاريخ سريان التوجيه وحجم حصص االنبعاثات ونسبة الحصص التي يـتم توزيعهـا   : بارامترات ذات أهمية خاصة وهي   

نه ألنه ال يتيح لشركات الطيران القائمة فحـسب بـل أيـضا للـشركات     نى عغونظام المزاد ال   .  مجانا أو بيعها بالمزاد   
  .الجديدة الداخلة الحصول على حصص

وتـم بـصفة    .   توصل مجلس الوزراء والبرلمان األوروبي الى اتفاق بشأن البـارامترات          ٢٠٠٨في يونيو    -١٩
وجرى وضع حد أقصى    .  ان ثالثة  لسريان التوجيه المذكور فيما يتعلق بشركات الطيران من بلد         ٢٠١٢خاصة تحديد عام    

 في المائة من ذلك الرقم، الذي يمكن        ٩٧، أي   ٢٠٠٥-٢٠٠٤لحصص االنبعاثات أدنى بقليل من متوسط االنبعاثات لعامي         
 في المائـة، مـع تـرك    ١٥بواقع وحددت نسبة الحصص التي تباع بالمزاد .   في المائة ٩٥ إلىتخفيضه في وقت الحق     

وستستمر العملية التشريعية األوروبية، بدون فتح بـاب المناقـشة بـشأن    .  ية لتخصيصها مجانا في المائة المتبق   ٨٥ نسبة
 .٢٠٠٨محتويات التوجيه المذكور، الذي تم التصديق عليه عن طريق تصويت البرلمان األوروبي في يوليو 

 الدول التي لها روابط     لتلك إعفاءاتبينما أكد السيد شواك على أن التوجيه يتيح مرونة هامة، الحظ أنه يوفر               -٢٠
وهـو  .   تعديالت على اتفاقات ثنائية مع طرف ثالـث إدخال تم إذاوعالوة على ذلك، يمكن تعديل أحكامه  .  قليلة بأوروبا 

أوال وقبل كل شيء، يرتقب أن تواصل الدول األوروبية والجماعة األوروبية العمل في سبيل اتفاق عالمي لخفض انبعاثات          
 مثل هذا االتفاق العـالمي، سـوف يعـدل االتحـاد     إبراموقد نص التوجيه صراحة على أنه، في حالة   .  الطيران العالمي 

وأوضح السيد شواك أنه، من وجهة النظـر تلـك، قـد    .   فيهإدماجهاألوروبي حينئذ مخططه لالتجار باالنبعاثات ليتسنى   
نظام ال يسري إال إذا لم يوجد نظام أفضل، ولكنـه       يعتبر أن مخطط االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات هو نظام بديل،           

 السياسية وااللتزام الثابت من جانب الدول األعضاء والمواطنين في االتحـاد األوروبـي بخفـض                اإلرادةمع ذلك يجسد    
 .  انبعاثات الطيران

 .أحاط الفريق علما بالمعلومات أعاله -٢١

  استعراض ترتيبات العمل
وافق على هـدف  :  وWP/1 (Revision No. 1) من ورقة العمل ١-٨ي الفقرة  المقترح فاإلجراءاتخذ الفريق  -٢٢

وأحاط ،  )أ( من الورقة، وأحاط علما بجدول أعمال االجتماع الوارد في المرفق            ١-٢ما يرد في الفقرة     اجتماعه الثاني حسب  
، وأقر  )ب(ة في المرفق    ما هي معروض  المجلس وسبق أن قبلها الفريق حسب     ما وافق عليها    علما باختصاصات الفريق حسب   

 واالتصاالت المنبثقة عـن  اإلعالممسائل وسائط " البند إضافة، مع )ج(برنامج االجتماع المقترح كما هو مبين في المرفق         
 بعد اعتمـاد    ١٦/٧/٢٠٠٨، المقرر النظر فيه يوم األربعاء       "االجتماع الثاني للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ       

ـ                    إحراز أسلوب اليب عمـل   تقدم في العمل في الفترة الفاصلة بـين االجتمـاعين الثـاني والثالـث، وأحـاط علمـا بأس
 لبيان أن الجلـسات سـتبدأ فـي    ١-٧ من الورقة، مع تعديل الفقرة ٧ و ٦ما ترد في الفقرتين    وساعات عمله حسب   الفريق

  .وريين في ضوء الجدول الزمني للمترجمين الف٩,١٥ بدال عن الساعة ٩,٣٠الساعة 
  استعراض األنشطة المتعلقة بانبعاثات الطيران في االيكاو وعلى الصعيد الدولي:  من جدول األعمال٢البند 
   من اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ بشأن أنشطتهاإحاطة
 بـشأن أنـشطة     طةإحا المتعلقة بتغير المناخ     اإلطاريةبسماجوجلو من اتفاقية األمم المتحدة      . ثم قدم السيد س    -٢٣

، أدلى بتفاصيل بشأن معالجـة    اإلطاريةوبعد تقديم فكرة عامة عن االتفاقية       .   ذات الصلة بأعمال الفريق    اإلطاريةاالتفاقية  
وأكد السيد بسماجوجلو في هذا الصدد أنه نظرا ألهميـة  .  اإلطاريةاالنبعاثات من الطيران الدولي بموجب عملية االتفاقية       
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قتصاد العالمي والتعقيدات المرتبطة بوضع تشريع وطني لمعالجة االنبعاثات الدولية، تقرر في البداية عدم              النقل الدولي لال  
وفي وقت الحق، طُلب من الهيئة الفرعية للمـشورة         .  اإلطاريةمعالجة التخفيف من مثل هذه االنبعاثات بموجب االتفاقية         

جة تخصيص ومراقبة االنبعاثات من الطيران الدولي، وكذلك مـن النقـل       والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ معال    العلمية  
وبما أن القسم األكبر من هذه األعمال وصف بأنه منهجي، كانت المسألة من ثم قيد االسـتعراض مـن جانـب     .  البحري

ة موضـوعية للمـسألة    أي مناقشىجر الحظ السيد بسماجوجلو أنه لم تُوإذ.  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   
 وأنه لم يتم التوصل ألي استنتاجات بشأنها بين االجتماعين الثاني والعشرين والـسابع والعـشرين        اإلطاريةداخل االتفاقية   

 وافق االجتماع الثامن والعشرون للهيئة الفرعية       ٢٠٠٨للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، أوضح أنه في يونيو          
 إلعـداد ية والتكنولوجية على مواصلة تلقي المعلومات من االيكاو عن التقدم المحرز بصدد أعمال المنظمة               للمشورة العلم 

 تبادل عام لآلراء داخل الهيئة الفرعية للمـشورة العلميـة           وإلجراءنماذج انبعاثات الطيران الدولي لعلم مؤتمر األطراف        
 في االجتماع الثاني والثالثين للهيئة الفرعية للمـشورة العلميـة           إالالموضوعية  والتكنولوجية، على أال تواصل المناقشات      

  .، بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف٢٠١٠والتكنولوجية في يونيو 
أكد السيد بسماجوجلو على أن بروتوكول كيوتو اعتُبر دائما خطوة أولى في خفض انبعاثات غازات الدفيئة،                 -٢٤

وفي اطار خطة عمـل  .   االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف خريطة طريق بالي اعتمد٢٠٠٧والحظ أنه في ديسمبر  
مس عـشر لمـؤتمر األطـراف فـي         عملية سنتين من التفاوض لكي يقـوم االجتمـاع الخـا          بدئت  بالي المرتبطة بها،    

م التفاقية األمـم المتحـدة       بإعداد اتفاق واسع ومتين بشأن تغير المناخ إلتاحة التنفيذ التام والفعال والمستدا            ٢٠٠٩ ديسمبر
لـذلك  أنـشئت   و.  ، عند انقضاء فترة االلتزام األولى ببروتوكول كيوتـو        ٢٠١٢اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ فيما بعد       

الغرض هيئة فرعية جديدة لالتفاقية اإلطارية، هي الفريق العامل المخصص لاللتزامات االضافية ألطراف المرفـق األول        
وفي حين ال يتضمن بروتوكول كيوتو وال خطة عمل بالي أي اشارات محددة الى االنبعاثات               .  يوتوبموجب بروتوكول ك  

 اإلطاريـة ق، وخاصة في محادثات بانكوك بـشأن المنـاخ لالتفاقيـة    ـالطيران الدولي، أثيرت المسألة في وقت الح       من
 إدراجهـا ، وقررت األطـراف     )١٣/٦/٢٠٠٨-٢(ومحادثات بون بشأن المناخ لالتفاقية اإلطارية       ) ٤/٤/٢٠٠٨-٣١/٣(

 أو دور االيكاو داخل     اإلطاريةغير أنه لم يوجد أي اتفاق بشأن دور االتفاقية          .  كواحدة من المسائل التي يتعين النظر فيها      
وخالل محادثات بون بشأن المناخ، أعرب بعض األطراف عـن الـرأي أن االنبعاثـات مـن               .  عملية االتفاقية اإلطارية  

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها      .  دولي ينبغي معاملتها في إطار نهوج قطاعية وعمل محدد بحسب القطاعات          الطيران ال 
التفاقيـة اإلطاريـة العامـل    ومـع ذلـك فـان فريـق ا    .  المـسألة تلـك  ولم يقدم اقتراح محدد بشأن كيفيـة مناقـشة      

جتماع المقبل في أكـرا، غانـا   الكيوتو خالل الاللتزامات اإلضافية ألطراف المرفق األول بموجب بروتوكول      المخصص
 .سينظر في النهوج القطاعية والعمل بحسب القطاعات المحددة) ٢٧/٨/٢٠٠٨-٢١(

 بمعالجـة االنبعاثـات مـن    اإلقـرار الحظ السيد بسماجوجلو أنه، منذ محادثات بانكوك بشأن المناخ، جرى        -٢٥
وفي محادثات  .  فق األول بااللتزامات بالتخفيف في المستقبل      الوسائل لكي تفي أطراف المر     إحدىالطيران الدولي بوصفها    

 وااليكاو في التعامل مـع تلـك        اإلطاريةبون بشأن المناخ، عرضت ثالثة خيارات مختلفة بصدد دوري كل من االتفاقية             
 وأن تبـت االتفاقيـة   أن تتولى االيكاو الدور القيادي في جميع المسائل المتعلقة باالنبعاثات من الطيران الـدولي،   : المسألة
كيفية بلوغ مثل تلك األهداف، وأن تبـت       في  االيكاو  تبت   في أهداف التخفيضات في االنبعاثات من الطيران وأن          اإلطارية
غير أنه كان ثمة خالف بشأن كيفية الشروع فـي          .   في التخصيص وتوفر االيكاو الخبرة لتلك المناقشة       اإلطاريةاالتفاقية  
 .  اقف أخرى بشأن التدابير المادية التي يتعين وضعها في االعتبار في معالجة المسألةوجرى بيان مو.  العمل

 اإلطارية مهما من محادثات االتفاقية    افي معرض التأكيد على أن االنبعاثات من الطيران الدولي ستكون جزء           -٢٦
 وللتنـسيق علـى     اإلطاريـة التفاقية   تعاون أقوى بين االيكاو وعمليات ا      إلىفي المستقبل، نوه السيد بسماجوجلو بالحاجة       

وأكد السيد بسماجوجلو أيضا علـى  .   وااليكاواإلطارية عن نفس المواقف في االتفاقية اإلعرابالمستوى الوطني لكي يتم     
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الحكومات والصناعة واألعمال والـصانعون والمنظمـات   [الحاجة ألن يعمل مجتمع تغير المناخ ومجتمع الطيران الدولي         
 .معا بطريقة أكثر فعالية]  والمعنيون باألمر اآلخرون جميعاغير الحكومية

 إذ ال   — تغير المناخ طويلة األجل الفعالة حقا يجب أن تكـون شـاملة              إستراتيجيةأكد السيد بسماجوجلو أن      -٢٧
 كـان  إذا أكثر طريقة مالئمة للتقدم، وأن يقرر مـا  إلىويتعين على الفريق التوصل .   أي قطاع من االقتصاد    إغفاليمكن  

وشدد على أن االتفاق    .  ينبغي التعامل مع الطيران الدولي بمعزل عن القطاعات األخرى أو كجزء من القطاعات األخرى             
المرتقب الذي سينتج عن االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف سيسبب تغييرا جذريا في االقتصاد العالمي، يؤثر على                 

 فـي  المجتمعـات  أن يضع الفريق في اعتباره أن  إلىيد بسماجوجلو على الحاجة     وأكد الس .   السلع واستهالكها  إنتاجكيفية  
واختتم حديثه مؤكـدا  .   صورة بآثاره بأسوأأفقر البلدان، التي لم تسهم حتى اآلن في تغير المناخ، من المرجح أنها ستتأثر               

ويمكن االطالع علـى نـص   .  ٢٠٠٩ اتفاق شامل بشأن تغير المناخ بحلول إعدادعلى الحاجة لتركيز جميع الجهود على      
 .عرض السيد بسماجوجلو بالموقع المأمون المخصص للفريق على االنترنت

 المتعلقة بتغير المناخ بـصدد  اإلطاريةردا على سؤال بشأن أسباب الخالف داخل عملية اتفاقية األمم المتحدة          -٢٨
حظ السيد بسماجوجلو أن بعض الـدول تـرى أن         وااليكاو في خفض انبعاثات الطيران، ال      اإلطاريةدور كل من االتفاقية     

 فـي  إشراكها ال ينبغي اإلطارية سبل لخفض انبعاثات الطيران وأن االتفاقية إلىااليكاو لديها كل الخبرة المطلوبة للتوصل      
 ٢-٢ النجاز مثل هذه األعمال بموجب المادة     ا واضح اوكان من رأي تلك الدول أن لدى االيكاو تفويض        .  مثل هذه الجهود  

من بروتوكول كيوتو، التي نصت على أنه يجب على أطراف المرفق األول مواصلة الحد من أو تخفيض انبعاثات غازات             
وكانت دول أخرى تعتقد أنه ال يزال يوجـد دور لتؤديـه االتفاقيـة              .  الدفيئة من وقود الطيران بالعمل من خالل االيكاو       

 األذهان الخيارات الثالثة التي طرحت على محادثـات بـون بـشأن             إلى وأعاد.   في خفض مثل هذه االنبعاثات     اإلطارية
المناخ، وأوضح أن أحدها هو أن تضطلع االيكاو بجميع األعمال وأن تضع أهدافها وخططها التنفيذية الخاصة لتخفيضات                 

لمذكورة، مع اتخاذ االيكـاو   قرارات بشأن األهداف ا اإلطاريةوكان الخيار الثاني هو أن تتخذ االتفاقية        .  انبعاثات الطيران 
 قرارات بشأن التخصيص، مع اتخـاذ االيكـاو         اإلطاريةوكان الخيار الثالث هو أن تتخذ االتفاقية        .  قرارات بشأن تنفيذها  
 تسير على أسـاس اتفـاق       اإلطاريةوكانت عملية االتفاقية    .  ولم يمكن استنباط سبيل واحد للتقدم     .  قرارات بتوفير الخبرة  

وكـان مـن   .  غير أن هذه المسألة ستكون موضوع مفاوضات مقبلة.  م توجد قاعدة أغلبية أو نظام للتصويت  ول.  اآلراء
.   فـي التقـدم صـوبه      اإلطاريةالمأمون أنه، في غضون سنة، سيزداد الوضوح بصدد االتجاه الذي ترغب دول االتفاقية              

أهمية المباحثات العاجلة فـي  "عقدة مؤخرا أكد القادة على ولوحظ، في هذا الصدد، أنه في قمة مجموعة البلدان الثمانية المن      
للحد من أو تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة فـي  ) إيمو(والمنظمة البحرية الدولية  ) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي     

 في سـبيل نتيجـة   طاريةاإلقطاع الطيران الدولي والقطاع البحري الدولي، مع مراعاة العمليات المتميزة بموجب االتفاقية     
 من وثيقة قمة مجموعة البلدان الثمانية في هوكايـدو تويـاكو بـشأن    ٢٥انظر الفقرة " (٢٠١٢متفق عليها للفترة بعد عام  

وجرى اإلعراب عن الرأي أنه، في ضوء العمليات المتميزة المذكورة، يتعين على الفريـق تحديـد     ).  البيئة وتغير المناخ  
 .اآلراءسبيل للتقدم باتفاق 

، أكـد   اإلطاريةردا على سؤال آخر بصدد توقيت تقديم مساهمة ذات مغزى من االيكاو الى عملية االتفاقية                 -٢٩
.  مـا كـان ذلـك أفـضل     في وقت مبكر كلاإلطارية االتفاقية إلىما كان تقديم مثل هذه المساهمة السيد بسماجوجلو أنه كل   

 تقديم النتائج األولية التي توصل لها الفريق       ٢٠٠٩ للفريق في فبراير     وأعرب عن األمل في أن يتسنى بعد االجتماع المقبل        
 . كمساهمة من أجل مفاوضاتهااإلطارية االتفاقية إلى

 اإلطاريـة  نقطة أخرى أثيرت، نوه السيد بسماجوجلو بأهمية سير عمليات االتفاقية            إلى اإلشارةفي معرض    -٣٠
وينبغي أن تكون هـذه العمليـات مكملـة         .  فض انبعاثات الطيران  وااليكاو معا في سبيل الهدف المشترك المتمثل في خ        

 ال تفضل أي نظـام  اإلطارية نظام لمراكز االتصال، الحظ أن االتفاقية        بإنشاءوردا على اقتراح    .  ومعززة بعضها لبعض  
ائمين باالتصال فـي   من لديها من القاإلطارية رأى الفريق أنه ضروري، يمكن أن تستخدم االتفاقية      إذاغير أنه   .  مثل هذا 
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 اإلطاريـة وإذ الحظ السيد بسماجوجلو أنه، بينما تكون اجتماعات االتفاقية          .   الحكومية كمراكز اتصال لها    اإلداراتشتى  
 إذامفتوحة لجميع الدول تكون اجتماعات الفريق مفتوحة فقط للدول التي دعيت لحضورها، أوضح أنه للفريق أن يقرر ما                   

 .زيد من الدول في مداوالته المإشراككان يرغب في 

 لضمان االتـساق  اإلطارية أن الفريق سيواصل تبادله لوجهات النظر عن كثب مع االتفاقية    ةأوضحت الرئيس  -٣١
 .٢٠٠٩ في أكرا، غانا، واالجتماعات التي ستعقد في اإلطاريةفي العمليات وأنه سيسترشد بنتائج االجتماع القادم لالتفاقية 

  اإلداريةالمسائل : ل من جدول األعما١البند 
   موجز مناقشات االجتماع األول للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخإقرار
، مـع  GIACC-1-SDs 1, 2 and 3ما يرد في الوثيقة  موجز مناقشات اجتماعه األول حسبثم استعرض وأقر الفريق  -٣٢

 "policy" بكلمـة  "political" باالستعاضة عـن كلمـة   SD/1  من الوثيقة٩تعديل الجملة الثالثة من النص االنجليزي للفقرة  
  ."GIACC should remain a policy-oriented group"بحيث يصبح النص 

  استعراض األنشطة المتعلقة بانبعاثات الطيران في االيكاو وعلى الصعيد الدولي:  من جدول األعمال٢البند 
 للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ والنظر في استعراض          استعراض التطورات المستجدة منذ االجتماع األول     

  ]التقرير المرحلي عن الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ [C-WP/13143المجلس لورقة العمل 
 WP/3 للجنة حماية البيئة في مجال الطيران، ورقـة العمـل   ةكأمينالتي عملت  وحدة البيئة،    ة رئيس تثم قدم   -٣٣

نتائج محادثات بانكوك بشأن المنـاخ التـي أجرتهـا االتفاقيـة       : بشأن آخر التطورات في مجال البيئة، بما في ذلك ما يلي          
، والدورة السابعة والخمسون للجنة حمايـة  )١٣/٦/٢٠٠٨-٢(ومحادثات بون بشأن المناخ    ) ٤/٤/٢٠٠٨-٣١/٣ (اإلطارية

، والدورة السادسة عشرة للجنة التنمية المستدامة التابعة        )٤/٤/٢٠٠٨-٣١/٣ (البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية     
، واالجتماع األول بين الدورتين للفريق العامل المعني بانبعاثات غازات الدفيئة من السفن             )١٦/٥/٢٠٠٨-٥(لألمم المتحدة   

مـا فـي ذلـك لجنـة      في االيكـاو، ب ، والتطورات المستجدة  )٢٧/٦/٢٠٠٨-٢٣أوسلو،  (والتابع للمنظمة البحرية الدولية     
بـشأن الطيـران وأسـواق الكربـون     البيئة في مجال الطيران، وخاصة حاسب االيكاو للكربـون وحلقـة العمـل      حماية

 تتضمن  IP/4وكانت ورقة المعلومات    .  األخرى والتحديات الرئيسية التي تواجهها االيكاو     واألنشطة  ،  )١٩/٦/٢٠٠٨-١٨(
 وحدة البيئـة بـالموقع   ةويمكن االطالع على نص العرض الذي قدمته رئيس       .  معلومات اضافية عن حلقة العمل المذكورة     
  .  المأمون المخصص للفريق على االنترنت

خالل المناقشة التي أعقبت ذلك، جرى تأكيد أنه، نظرا ألنه ال يوجد حاليا اتفـاق ضـمن عمليـة االتفاقيـة              -٣٤
 بشأن وضع االيكاو ودورها في معالجة انبعاثات الطيران، تتاح فرصة للمنظمة القتراح سبيل محدد للتقدم يتوافق                 اإلطارية

 اإلطاريـة وينبغي للفريق أن يوصي المجلس بأسلوب عمل يتالءم مع هيكل االتفاقية  .  ٢٢-٣٦مع قرار الجمعية العمومية     
 أن اآلليـات فـي اطـار    إيـضاح وتم، في هذا الصدد، .  عاثات الطيرانمع االحتفاظ بدور المنظمة القيادي في معالجة انب       

بروتوكول كيوتو التي تنظر فيها االتفاقية االطارية، مثل األهداف الوطنية لتخفيضات االنبعاثات، قـد ال تكـون األفـضل                 
ه النهـوج بآليـات     ويمكن أن ترتبط مثل هـذ     .  ومن الضروري بحث نهوج مالئمة لهذا القطاع      .  بالنسبة لقطاع الطيران  

  .تعويض الكربون وآليات تقديم المساعدة
جرى أخذ علم بالتزام االتحاد األوروبي بعملية الفريق وقدرة مخطط االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثـات                 -٣٥

ع  لم تشمل معلومـات بـصدد توسـي   WP/3 عن القلق ألن ورقة العمل اإلعرابوتم .  على أن يكون مرنا مع تقدم الفريق  
نطاق مخطط االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات بحيث يشمل انبعاثات الطيران أو بصدد تأثير الزيادة في أسعار الـنفط                  

ولوحظ، في هذا السياق، أن زيـادة أسـعار الـنفط           .   في المائة منذ االجتماع األول للفريق على قطاع الطيران         ٤٠بنسبة  
 لشركات الطيران لنقل الركاب والبضائع وقد تسببت بالفعل في توقف العديـد مـن      المذكورة تنجم عنها خسائر مالية كبيرة     
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غير أنـه ال  .   العاملينناستغناء عووجرت عمليات تخفيض في الخدمة   .  مثل هذه الشركات للطيران عن مباشرة أعمالها      
  .ينبغي لزيادة سعر النفط أن تملي جميع الخيارات السياسية أمام الفريق

 سؤال بصدد المبادئ التي اقترحتها الدورة السابعة والخمسون للجنة حماية البيئة البحرية كمرجـع               ردا على   -٣٦
 بـأن الفريـق العامـل المعنـي     ةللمزيد من التداول بشأن انبعاثات غازات الدفيئة من النقل البحري الدولي، نوهت الرئيس           

ين الدورتين المنعقد فـي أوسـلو       لدولية، في اجتماعه األول ب    بانبعاثات غازات الدفيئة من السفن والتابع للمنظمة البحرية ا        
 مستقبلي متسق وشامل للمنظمة البحرية الدولية ينبغي أن         إطار، لم يعتمد المبدأ الثاني أن وضع        ٢٧/٦/٢٠٠٨ إلى ٢٣ من

ه ال يوجـد أسـاس      ورأى الفريق العامل أن   .   تفاديا للتهرب  عالمألايكون ملزما ومطبقا على قدم المساواة على جميع دول          
وبذلك تم تعليق المبدأ الثاني في انتظار مزيد من المناقـشة    .   ملزم في غياب أي بحوث وأي أعمال فنية        إطارلالتفاق على   

 وحدة البيئة أن الدورة المذكورة أخيـرا        ةوبينما الحظت رئيس  .  خالل الدورة السابعة والخمسين للجنة حماية البيئة البحرية       
، أكدت أن االيكاو    عالمألا المنظمة البحرية الدولية على جميع دول        إطار، في مشروعية تطبيق     أخرىضمن أمور   ستنظر،  

  . المذكوراإلطار موقف بصدد بإعدادبناء على ذلك لم تقم بعد 
 األذهان أن االيكاو نظرت في تطبيق مبدأ بروتوكـول كيوتـو للمـسؤوليات              إلى وحدة البيئة    ةأعادت رئيس   -٣٧

ها متفاوتة عن مسألة ضوضاء الطائرات، فالحظت أن المنظمة استحدثت طريقة خاصة للوفاء باحتياجـات               المشتركة ولكن 
وأوضحت أن هذا المبـدأ  .  البلدان النامية يتاح عن طريقها للبلدان المذكورة مزيد من الوقت المتثال سياسة االيكاو الشاملة         

  وجرى تقديم اقتراح بأن تعد األمانة العامة ورقة تصف العمليـة             .قد يكون طريقة ممكنة لمعالجة مسألة انبعاثات الطيران       
 أوجه التشابه مع انبعاثات الطيران واالتجار باالنبعاثات بـصفة  بإيجازالتي نفذتها المنظمة بصدد ضوضاء الطائرات وتبين  

  .خاصة
 قطاع الطيران، ال يزال      وحدة البيئة أنه حتى مع تأثير أسعار النفط على         ةردا على سؤال آخر، الحظت رئيس       -٣٨

وأعادت الى األذهان   .  مواءمة تغير المناخ والتخفيف من آثاره     مبادرات  هذا القطاع يعتبر مصدرا محتمال لألموال من أجل         
أن الفريق الذي يمثل الدول الجزرية الصغيرة قد اقترح خالل محادثات بون بـشأن المنـاخ أن تـأتي األمـوال للمواءمـة       

 كان يوجد مخطط لالتجار بانبعاثات الطيران، ستـستخدم         إذاوعلى سبيل المثال،    .   من عمليات الطيران   والتخفيف في دولها  
  .األموال المحصلة من المزاد لتمويل أعمال المواءمة والتخفيف في الدول الجزرية الصغيرة

لمناقشة، أحاط الفريـق    من الورقة، بصيغته المعدلة في ضوء ا      )  أ ١-٥لدى اتخاذ اإلجراء المقترح في الفقرة         -٣٩
علما بالتطورات المستجدة في االيكاو ومحافل األمم المتحدة األخرى وقمة مجموعة البلدان الثمانية في هوكايـدو تويـاكو،                  

)  ب١-٥ووافق الفريق على إرجاء اتخاذ قرار بشأن اإلجراء المقتـرح فـي الفقـرة       .  اليابان، وآثارها على أعمال الفريق    
 برنامج عمل لاليكاو بشأن الطيران الدولي وتغيـر المنـاخ   إعدادبشأن التقدم المحرز في    وسيطة ملموسة    بصدد تقديم نتائج  

 حين أن يكون قد أكمـل مناقـشته         إلى المتعلقة بتغير المناخ في أكرا، غانا،        اإلطاريةلالجتماع القادم التفاقية األمم المتحدة      
  .WP/2للنموذج الموحد الوارد في ورقة العمل 

 ١٠الجلـسة   (، التي تضمنت المحاضر الموجزة لمناقشات المجلس        IP/3أحاط الفريق علما بورقة المعلومات        -٤٠
 التي تـوجز نتـائج االجتمـاع األول للفريـق     C-WP/13143لورقة العمل ) ١٨٣ من الدورة  ١١ والجلسة   ١٨٣من الدورة   

وجرت اإلحاطـة علمـا     .   االعتبار أثناء مداوالته   ، ووافق على أخذ تعليقات الممثلين بعين      )٢٧/٢/٢٠٠٨-٢٥مونتريال،  (
  .C-MIN 183/10 من الوثيقة ٢٣بتعديل تحريري للفقرة 
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  تخطيط عناصر اإلجراءات وعناصر السياسات العامة التي ينبغي أن يعدها الفريق:  من جدول األعمال٣البند 
الفريق المعني بـالطيران  متوافرة فيما يتعلق بعملية اإلحاطة بالمعلومات من جانب األمانة العامة بشأن بيانات الطيران ال  

  الدولي وتغير المناخ 
 قسم التحلـيالت االقتـصادية وقواعـد        ةبناء على طلب تم تقديمه خالل االجتماع األول للفريق، قدمت رئيس            -٤١

خرى بصدد استهالك وقـود   بشأن توافر البيانات في االيكاو ومن مصادر أIP/2 (Revision No. 1)البيانات ورقة المعلومات 
 والحظت أن التقديرات اإلقليمية الستهالك وقود الطيران هي جزء مـن دراسـات االيكـاو              .  الطيران وانبعاثات الطيران  

غير أن التغطية كانت غير مكتملة نظرا ألنه تم اسـتبعاد           .  ة عن االقتصادات التشغيلية لشركات الطيران     سنوياالقتصادية ال 
 ذلـك، فـان البيانـات       إلـى  وباإلضـافة .  فاثة في الرحالت الجوية غير المنتظمة والخاصة باألعمال       حركة الطائرات الن  

المستخدمة في التقديرات لم تكن بيانات حركة فعلية، بل كانت باألحرى بيانات قائمة على الجداول الزمنية المنشورة ولـذلك      
وعالوة على ذلـك، فـان   .  الجوية وحاالت عدم االنتظام األخرى الرحالت إلغاءلم تكن دقيقة تماما إذ أنها لم تبين عمليات      

وأكدت رئيس قـسم التحلـيالت    .  لإلبالغبيانات تكلفة الوقود المقدمة من الدول كان ال يمكن االعتماد عليها بسبب االفتقار              
 ENV 1/1-08/44منظمـة رقـم    كتاب الإرسالاالقتصادية وقواعد البيانات أنه، في الجهود الرامية لتعزيز جمع البيانات، تم 

لناقلين الجويين التجاريين، بما في ذلك البيانات بالنسبة للحركـة غيـر            ل لطلب بيانات استهالك الوقود      ٢٧/٥/٢٠٠٨بتاريخ  
ثم تطرقت بالتفصيل لنموذج استهالك الوقود الذي تستخدمه االيكاو ونموذجي         .  ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٢المنتظمة، عن الفترة من     

 فـي   ٥ الطيران االتحادية ويوروكنترول، فأكدت أنه يوجد فرق في النتائج يقل عن             إدارةذين تستخدمهما   لد ال استهالك الوقو 
 قسم التحليالت االقتصادية وقواعد البيانات بالموقع المـأمون         ةويمكن االطالع على نص العرض الذي قدمته رئيس       .  المائة

  .المخصص للفريق على االنترنت
 والرسوم البيانية الستهالك الوقـود      IP/2 من ورقة المعلومات     ٥ إلى ٣ الفقرات من    إلى اإلشارةفي معرض     -٤٢

 عن بيانات لجنة حماية البيئة فـي مجـال الطيـران، وأكـدت أن               إضافية وحدة البيئة معلومات     ةالمرفقة بها، قدمت رئيس   
 األذهان أن االجتمـاع     إلىوأعادت  .  شرةالمصادر والنقاط المرجعية العديدة جعلت من الصعب مقارنة البيانات بصورة مبا          

السابع للجنة حماية البيئة في مجال الطيران قد قام بتقييم أربعة نماذج قائمة على الحاسوب اسـتخدمت لوضـع تقـديرات                     
أعمال االجتمـاع الثـامن   لدورة انبعاثات الطيران، فأوضحت أنه يجري العمل على تحسين تلك النماذج لتقديم بيانات أفضل      

 لتطورات تكنولوجيا الطـائرات والتحـسينات التـشغيلية فـي           إسقاطاتنة حماية البيئة في مجال الطيران التي ستشمل         للج
، ومن المقرر أن تتوافر النتائج قبل النهائيـة فـي   ٢٠٠٩ومن المتوقع أن تتوافر بعض النتائج األولية في فبراير     .  المستقبل

  .٢٠٠٩ والنتائج النهائية في سبتمبر ٢٠٠٩مايو 
 عـن البيانـات   اإلبـالغ خالل المناقشة التي أعقبت ذلك، قدم السيد بسماجوجلو مزيدا من المعلومات بـشأن        -٤٣
والحظ أن هناك عملية استعراض متشعبة ودقيقة للغاية لفحص البيانات مـن  .  اإلطاريةها والتحقق منها في االتفاقية   صدور

.   سنويا بانبعاثـات غـازات الدفيئـة       اإلطارية االتفاقية   إبالغكان يطلب منها    ، التي   )أطراف المرفق األول  (البلدان المتقدمة   
ومع ذلك توجد   .   واثقة من أن البيانات المذكورة دقيقة وشفافة وقابلة للمقارنة فيما بين الدول            اإلطاريةوبذلك كانت االتفاقية    

وأشار .   لحصر غازات الدفيئة   اإلطاريةالتفاقية  لم يكن من الممكن فحص كل الكمية الضخمة من البيانات في قوائم ا            : حدود
 البيانات المـذكورة  إلى انبعاثات الطيران الدولي، فأوضح أنه ليس دائما من الممكن أو المجدي النظر             إلىالسيد بسماجوجلو   

هي على الدرجـة    بتفصيل بالغ نظرا ألنها خارج المجاميع الوطنية وال تؤثر على األهداف الوطنية للبلدان المتقدمة ولذلك ف               
وعلى الرغم من ذلك كـان علـى االتفاقيـة      .  الثانية من األولوية بالنسبة لفرق الخبراء الدوليين الذين يستعرضون البيانات         

 إلـى ولذلك فهي فـي حاجـة      .   أن تضمن أن الفصل بين انبعاثات الطيران الداخلي والدولي يتم بصورة صحيحة            اإلطارية
 وبيانـات   اإلطاريةوبينما يوجد اتفاق حسن بين بيانات االتفاقية        .  و، التي لديها الخبرة والنماذج    المزيد من التعاون مع االيكا    

نماذج االيكاو، ال يزال من الضروري فحص البيانات عن كثب لكفالة وجود رقم واحد فقط النبعاثات الطيران الداخلي ورقم                 
لنقطة قيمه للغاية، وأوضحت أنه ينبغي أن ينظر الفريق في كيفية            أن تلك ا   ةوأكدت الرئيس .  واحد النبعاثات الطيران الدولي   
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 نتائج االجتماع الثاني للفريق التي يتعـين تحويلهـا   كإحدى مثل هذا التالحم والتعاون والتوحيد القياسي للبيانات        إلىالتوصل  
 عـن انبعاثـات     اإلبالغاية تؤديه في     وحدة البيئة على أن لاليكاو دور مهم للغ        ةووافقت رئيس .   االجتماع الثالث للفريق   إلى

  .الطيران الدولي
في أثناء المناقشة، جرى التأكيد على االختالفات في شتى النظم لقياس انبعاثات الطيران والنقـاط المرجعيـة                   -٤٤

.   عملـه  وجرى التنويه بأن اتساق مثل هذا القياس مسألة حاسمة بالنسبة للفريق وموثوقية برنـامج             .  واالستنتاجات المختلفة 
والحظ أمين الفريق، في هذا الصدد، أن األساليب المختلفة المستخدمة للتحقق من واعتماد النماذج األربعة المـستعملة فـي                   

 في المائة على األقـل مـن انبعاثـات الطيـران وأن     ٩٠عملية لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بينت أن النماذج تمثل       
وإزاء القلق المعرب عنه ألن النماذج الحالية للجنة       .   في المائة  ٥ إلى ٤ف بينها في حدود من      قياساتها متسقة، إذ أن االختال    

حماية البيئة في مجال الطيران ال تشمل تأثير الزيادة األخيرة في أسعار الوقود، وهي عامل حاسم فـي تحديـد االتجاهـات      
ة بالغة التعقيد وأنها ال تتـيح وضـع تقـديرات للخيـارات              وحدة البيئة أن النماذج المذكور     ةواألنشطة الفعلية، أكدت رئيس   

  .السياسية المختلفة لخفض انبعاثات الطيران
 أنه ال ينبغي أن يركز الفريق بصورة مفرطة على دقة البيانات، وأوضحت أنه ينبغي أن يأخـذ         ةأكدت الرئيس   -٤٥

ريق وأن ال يسمح لها بأن تحول دون التـداول بـشأن            علما بمسألة جمع البيانات بوصفها أحد بنود عمل االجتماع الثاني للف          
  .اآلثار السياسية

 تحديد المواضيع التي يوجد توافق فـي اآلراء         —نتائج الردود التي قدمها أعضاء الفريق فيما يتعلق بالنموذج الموحد           
  بشأنها والمواضيع التي في حاجة للمزيد من المناقشة

للردود التي وردت من ثمانية أعضاء فـي  تجميعا  التي تقدم WP/2عمل  ثم شرع الفريق في النظر في ورقة ال         -٤٦
سـاس اقتراحـات األعـضاء وتوزيعـه         على أ  إعدادهالفريق على ستة وعشرين سؤاال يتضمنها النموذج الموحد الذي تم           

ردود  جانـب  إلـى  الورقة وأن ردودهم، إصدارولوحظ أن خمسة أعضاء آخرين في الفريق ردوا بعد         .  ٣٠/٤/٢٠٠٨ في
  .األعضاء اآلخرين، عرضت بالموقع المأمون المخصص للفريق على االنترنت

 مناقـشة   إجراء تنظيم أسئلة النموذج في المجاالت الموضوعية الخمسة التالية لتسهيل           إعادةوافق الفريق على      -٤٧
) انونية الدولية بشأن تغير المنـاخ     الصكوك الق (دور هيئات وأطراف األمم المتحدة      ): أ(الفئة  : تفصيلية للمسائل المتصلة بها   

كفاءة اسـتخدام   : بيانات المدخالت الفنية  ): ه( والفئة   اإلدارة): د(التدابير والفئة   ): ج(األهداف والغايات والفئة    ): ب(والفئة  
 النتائج التي   إلى النتائج النهائية لمداوالته بشأن النموذج الموحد، سيرجع         إعدادوكان من المفهوم أن الفريق، لغرض       . الوقود

 تنفيذي لتحقيق تخفيضات في االنبعاثـات، والوسـائل   إطار، أي وضع ٢٢-٣٦بقرار الجمعية العمومية ) ك(يطلبها المرفق   
ممكنة تتمثل في تحقيق كفـاءة اسـتهالك الوقـود فـي      تطلعية  التي يمكن من خاللها قياس التقدم المحرز، وأهداف عالمية          

 التي تنفذها الـدول المتعاقـدة   اإلجراءات عن التقدم المترتب على     واإلبالغنة لتنفيذها،   الطيران الدولي ووضع خيارات ممك    
 أن الفريق سيعالج الوضع الخاص للبلدان النامية ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها         ةوالحظت الرئيس .  وأصحاب المصلحة 

.   بتحقيقهـا  تكون الـدول ملزمـة    لن  حددة،  ، وليست بحسب الدول بصفة م     تطلعية عالمية متفاوتة عن طريق وضع أهداف      
  .  وكانت المشاركة الطوعية من الدول أحد المبادئ األساسية المهمة التي في حاجة ألن يعتمدها الفريق

  )٢٦ و ٢٤ و ٥أسئلة النموذج رقم  (اإلدارة): د(فئة المناقشة 
هداف وقائمة من الخيارات للحد من االنبعاثات  المجلس األإلىيجب أن يشمل تقرير الفريق المقدم : ٥سؤال النموذج رقم 

  كيف ينبغي الموازنة بين هذه العناصر من التقرير؟.  أو خفضها ووسائل لقياس التقدم المحرز
ما هـي   ردود أنه، تمشيا مع صالحياته حـسب      وافق الفريق على وجهة نظر توافق اآلراء التي أبداها مقدمو ال            -٤٨

 الطموحـة  األهـداف  —، فان جميع العناصـر الثالثـة   ٢٢-٣٦ار الجمعية العمومية بقر) ك(منصوص عليها في المرفق    
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وستتخذ .   المجلس بطريقة متوازنةإلى ستدرج في تقريره     —ورصد التقدم   أو خفضها   العالمية والتدابير للحد من االنبعاثات      
 التي أصدرتها الـصناعة     اإلعالنات ضوء    أنه، في  إلىوأشير  .  العالمية شكل الكفاءة في استخدام الوقود      الطموحةاألهداف  

وقادة األمم الصناعية الكبرى في قمة مجموعة البلـدان         ) ٢٣/٤/٢٠٠٨ – ٢٢جنيف،   (٢٠٠٨في قمة الطيران والبيئة لعام      
، ينبغي أال يجعل الفريق نظره مقتصرا على أهداف الكفاءة في استخدام الوقـود              )٩/٧/٢٠٠٨-٧هوكايدو توياكو،   (الثمانية  
وجرت الموافقة على أن التقرير سيتناول بالتفـصيل        .   العالمية الطموحةي أال يحول دون المزيد من مناقشة األهداف         وينبغ

 البلدان النامية لتنفيذ التدابير المذكورة وعلى أنه ينبغي توفير مجموعة مـن الخيـارات       إلىأيضا تقديم الدعم الفني والتمويل      
 عن الدول، للعثور على بدائل قادرة على االستمرار للوضع الراهن ستراعي جميع             الفرصة ألعضاء الصناعة، فضال    إلتاحة

  .األنشطة والمواقع والظروف االقتصادية المتصلة بالطيران
ردا على تعليق بأن الرصد ال ينبغي أن ينطبق على الدول التي لم توافق طوعيا على التدابير الموصى بهـا،                      -٤٩
  .بالغالا إطارد من المناقشة لهذه المسألة في  مزيإجراء أنه ينبغي إيضاحتم 
فيما يتعلق برأي بعض مقدمي الردود أنه ينبغي أن تقتصر األهداف والتدابير ورصد التقدم على الدول التـي                    -٥٠

ن  أن مساهمة كل دولة تتصل اتصاال وثيقا بسكانها ولذلك فا         إلى في المائة من االنبعاثات الدولية، أشير        ١ساهمت بأكثر من    
 ينبغي أن تكون إجراؤهاأن التفرقة الوحيدة التي ينبغي  رئي  ومن ثم   .   في المائة لن تكون مالئمة في بعض الحاالت        ١نسبة  

  ).غير األطراف في المرفق األول(وبين البلدان النامية ) أطراف المرفق األول(بين البلدان المتقدمة 
 الفئـة   إطاردد الخيارات لتعويض الكربون ستناقش في       جرت الموافقة على أن بعض آراء مقدمي الردود بص          -٥١

  .١٨التدابير، السؤال رقم ): ج(
كيف ينبغي للفريق وضع الترتيبات الالزمة لتقديم اختصاصاته في الوقت المناسـب لالجتمـاع          : ٢٤سؤال النموذج رقم    

   بناء على طلب مجلس االيكاو؟٢٠٠٩في شهر سبتمبر رفيع المستوى المقرر عقده 
 أنه عندما رد األعضاء على أسئلة النموذج الموحد لم تكن خريطة الطريق لالجتماع الخامس               ةالحظت الرئيس   -٥٢

 اآلن مـن عـرض الـسيد        يبدوو.   المتعلقة بتغير المناخ واضحة    اإلطارية األمم المتحدة عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية      
االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطاريـة  ة عمليبسماجوجلو أن االقتراحات من الفريق أو االيكاو الى  

 كان ينبغي للفريق أن يستهدف تقـديمها إلـى   إذاوكان السؤال هو ما .  ٢٠٠٩كان من المطلوب تقديمها بحلول شهر يونيو   
 لمؤتمر األطـراف     أو تقديمها بصفة أولية إلى عملية االجتماع الخامس عشر         ٢٠٠٩اجتماع رفيع المستوى قبل شهر يونيو       

  .٢٠٠٩ يليه اجتماع رفيع المستوى بين شهري يونيو وديسمبر ٢٠٠٩ في شهر يونيو اإلطاريةفي االتفاقية 
 وإما خـالل دورتـه      ٢٠٠٨نوفمبر  / في أكتوبر  ١٨٥الحظ أمين الفريق أن المجلس سيقرر إما خالل دورته            -٥٣
وفي معرض التذكير بأن االجتمـاع الثالـث        .  وى المرتقب  موعد عقد االجتماع رفيع المست     ٢٠٠٩مارس  / في فبراير  ١٨٦

، أوضح أنه كـان مـن   ٣/٦/٢٠٠٩ إلى ١ وبأن االجتماع الرابع للفريق سيعقد من ١٨/٢/٢٠٠٩ إلى ١٦للفريق سيعقد من  
جـل   من أ٢٠٠٩المتوقع أن تقرير الفريق إلى المجلس سيتم إعداده، في حدود الموارد الحالية، بين شهري يوليو وأغسطس          

وإذا قرر الفريق تقديم ذلك الجدول الزمني، فسيكون من الضروري          .  ٢٠٠٩اجتماع رفيع المستوى ممكن في شهر سبتمبر        
  .معالجة مسألة الموارد

 على الجدول الزمني المزمع لالجتماعات األربعة، بينما أكدوا أنه سـيكون            لإلبقاءتحدث عدة أعضاء مؤيدين       -٥٤
وأكدت عضو آخر أن تقديم الجـدول الزمنـي         .  يد الفريق الطموحة بالفعل لالنتهاء من أعماله      من غير الواقعي تقديم مواع    

ورأى .  دولتها الجديد بآرائه بـشأن الـسياسات البيئيـة    المرونة لكي يبدي رئيس   إلىلألعمال سيثير مشكلة بالنظر للحاجة      
 األسـاس بـذلك     وإرساء النظر   دي مسائل مازالت قي    لمعالجة أ  ةملا فرق ع  إنشاءالعديد من األعضاء أنه سيكون من المفيد        

  .لالجتماع الثالث للفريق
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 المناقشة، فبينت أن الفريق سيبقي على برنامجه األصلي لالجتماعات األربعـة التـي تمـت                ةلخصت الرئيس   -٥٥
خامس في ضوء التقـدم     الموافقة عليها في االجتماع األول للفريق، علما بأنه سينظر خالل االجتماع الثالث في عقد اجتماع                

 فـي   اإلطارية عملية االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية          إلى تقديم تقرير مرحلي     إلىوسيهدف  .  المحرز
االجتماع رفيع المـستوى   وسيضع الفريق تقريره في صورته النهائية بعد اجتماعه األخير، وبعد ذلك سيعقد             .  ٢٠٠٩ يونيو

وسيقدم عندئذ تقرير نهائي إلى عملية االجتماع الخامس عشر لمـؤتمر األطـراف فـي    .  المجلسالمرتقب حسب ما يقرره    
  . والدورات الالحقة للمجلس١٨٥وسيقدم الفريق أيضا تقارير مرحلية دورية إلى الدورة .  االتفاقية اإلطارية

حليل وتجميع أي مسائل لـم   في وقت الحق في االجتماع لت   ةملا أيضا أنه سيتم إنشاء فرق ع      ةأوضحت الرئيس   -٥٦
  .  تحل خالل االجتماع الثاني للفريق ولتقديم اقتراحات سياسية إلى االجتماع الثالث للفريق للبت فيها

هل ينبغي أن نعتبر االتصاالت والعالقات العامة من المسائل الرئيسية التي يتعين على االيكـاو               : ٢٦سؤال النموذج رقم    
  ناسب لاليكاو في هذا الصدد؟معالجتها؟  وما هو الدور الم

واآلراء األخـرى   .   من ردود األعضاء أنه يوجد توافق في اآلراء أن االتصال الفعال مهـم             ةالحظت الرئيس   -٥٧
كانت االيكاو نشطة وينبغي أن     : ، أي إضافيةالتي أعرب عنها مقدمو الردود لم تكن اختالفات في الرأي بل باألحرى مسائل              

) ١٦/٥/٢٠٠٧-١٤مونتريـال،   (ه ينبغي تشجيع أنشطة مثل ندوة االيكاو بشأن انبعاثـات الطيـران             تستمر في القيادة، وأن   
 في تعزيز النقل الجـوي  اإلطارية، وأنه ينبغي لاليكاو أن تكون استباقية أكثر مع االتفاقية        ٢٠٠٧وتقرير االيكاو البيئي لعام     

.   أي اتصال لاليكاو على أنه تـرويج ذاتـي للـصناعة   إلى النظر وكفاءته وتأثيره االقتصادي وانجازه البيئي، وأنه ال ينبغي 
 واالتصاالت الناشـئة عـن االجتمـاع     عالمالامسائل وسائط   " أنه، في حين أن بند جدول األعمال الجديد          ةوالحظت الرئيس 

ؤال النموذج مجمل مـسألة  يتعلق فقط بنتائج االجتماع الحالي، يتناول س      " الثاني للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ      
  .االتصال لتعميم أعمال االيكاو في مجال حماية البيئة، وخاصة أعمال الفريق

أثيرت خالل المناقشة مسألة ما إذا كانت المنظمة قد استهدفت جمهورها بحيث يمكن مواءمة اتصاالتها علـى         -٥٨
لجمعية العمومية اإلعراب عن خيبة األمل ألن األعمـال         وجرى التذكير بأنه تم في الدورة السادسة والثالثين ل        .  نحو مالئم 

وتوجد فجـوة   .  الممتازة التي أنجزتها االيكاو والتحسينات الكبيرة التي أجرتها الصناعة لم تكن معروفة تماما لدى الجمهور              
وسـيكون  .  الجمهور االيكاو لالتصال من حيث تحويل خبرة المنظمة الفنية القوية إلى معلومات موجهة إلى            إستراتيجيةفي  

وجرى التأكيد على .  إدراك الجمهور الضئيل جدا لتأثير الطيران على البيئة       نظرا الى   البعد  ذلك  من المفيد أن تصقل االيكاو      
 . أن المنظمة إذا أضاعت الفرصة إليصال انجازاتها البيئية إلى الجمهور، ستكون من ثم جميع جهودها قـد بـاءت بالفـشل      

 ارتفاع أسعار الوقود والجهود المبذولة لزيادة الكفاءة التشغيلية يمكن أن توازن الزيادة الملحوظـة فـي                  أن آثار  إلىوأشير  
وتم أيضا إيضاح أنه ال لزوم لالنشغال إزاء إيصال نتائج أعمال الفريق نظـرا ألن األهـداف العالميـة         .  انبعاثات الطيران 

   .ان وحدها والتدابير التي أوصى بها ستكون بارزة للعيالطموحة
 اإلطارية المتعلقة بتغيـر المنـاخ،       األمم المتحدة ردا على سؤال بشأن تعزيز وضع االيكاو في عملية اتفاقية             -٥٩
 بأنه سبق أن تمت الموافقة على أن ثمة حاجة ألن تكون اإلدارات البيئية للدول مزودة بالمعلومات بـصورة                   ةرت الرئيس ذكّ

والحـظ أمـين    .  تلك الدول لكي يمكنها طرح وضع االيكاو في االتفاقية اإلطاريـة          سليمة من جانب قطاعات الطيران في       
الفريق، في هذا الصدد، أنه سيكون هناك نشاط جانبي للطيران خالل اجتماع االتفاقية اإلطارية القـادم فـي أكـرا، غانـا،           

العالقات العامـة فـي االيكـاو      وسيحضر االجتماع مسؤول عن     .  ستشترك فيه االيكاو فضال عن المشاركين من الصناعة       
لتوسيع نطاق انتشار المنظمة إلى مواقع أخرى وقضاء أسبوع مع ممثلي المنظمات غير الحكومية ووسائط اإلعـالم بغيـة               

  .  إقامة صالت يحتاج إليها لالتصال بمختلف الجماهير
رئـيس المجلـس أن لـدى       في معرض مالحظة أن االيكاو أحرزت تقدما كبيرا في مجال حماية البيئة، أكد                -٦٠

ويتعين تغيير ذلك، وبغية تعزيز صـورة الطيـران         .  غير أنه أقر بأن المنظمة ال تجيد االتصال       .  المنظمة الكثير إليصاله  
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ومن المهم أن يوفر الفريـق      .  وتأثيره على البيئة فمن الضروري امتالك المزيد من السبل والمزيد من المعلومات إليصالها            
فحسب بـل أيـضا   في الماضي  تتمكن االيكاو من أن توصل إلى العالم ليس األنشطة التي اضطلعت بها              للمجلس نتائج لكي  

وإذ الحظ أن اختصاصات الفريق ال تتضمن مسألة االتصاالت، اقترح أال يفرط الفريـق فـي التـداول                  .  الخطوات التالية 
   .بشأنها

  )١-١٢ و ٧ و ٤ و ٣ و ٢أسئلة النموذج رقم (األهداف والغايات ): ب(مناقشة الفئة 
ما هي المدد الزمنية التي ينبغي للفريق توخيها عند تحديد األهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة : ٣سؤال النموذج رقم 

  األجل للطيران الدولي؟
 أنه ال يوجد توافق في اآلراء بين مقدمي الردود، مع اقتراح مجموعة من المواعيـد للمـدد                  ةالحظت الرئيس   -٦١
  .منية في األجل القصير واألجل المتوسط واألجل الطويلالز
جـل القـصير   اإلطـار الزمنـي لأل  ) خمس سنوات كحد أقصى (٢٠١٢خالل المناقشة، اقترح أن يكون عام     -٦٢
.  اإلطار الزمني لألجل الطويـل    )  مجموعة البلدان الثمانية   هدف (٢٠٥٠ اإلطار الزمني لألجل المتوسط وعام       ٢٠٢٠ وعام

وفـي  االتفاقية االطاريـة   بعض األعضاء الذين كانوا يرون أن مثل هذه التعاريف معقولة في ضوء المناقشات في وأيد ذلك 
غير أنه أشير إلى أن ثمة حاجة للوقت إلحراز نتائج مهمة وأن خمس سنوات ستكون إطارا زمنيا قـصيرا                   .  مواقع أخرى 

.  ٢٠١٨ون عشر سنوات أفضل لألجل القصير، أي عـام          وستك.  على نحو مفرط، خاصة في ضوء معدل تجديد األساطيل        
وجرى التأكيد في هذا الصدد على أن فترة عشر سنوات كأجل قصير ستمثل كارثة من وجهة النظر الخاصـة بالعالقـات                      

علـى أن  ، أكد السيد بـسماجوجلو  لالتفاقية االطاريةوردا على اقتراح بأنه ينبغي ربط المدد الزمنية بالمدد الزمنية           .  العامة
وكان ذلك جزءا من المباحثات     .   أي تعاريف لألجل القصير واألجل المتوسط واألجل الطويل        اليست لديه االتفاقية االطارية   

غيـر أنـه جـرت      .  على أهداف ومدد زمنيـة    االتفاقية االطارية    إطاروسيتعين على األطراف الموافقة ضمن      .  الجارية
 الزمنـي للفريـق   باإلطـار  التزام أطراف المرفق األول ينبغي أن يكون مرتبطا     مناقشات داخل عملية بروتوكول كيوتو أن     

وقد أوضح الفريق الحكومي الدولي المعنـي  .  ما هو مبين في تقرير التقييم الرابع    الدولي المعني بتغير المناخ حسب     الحكومي
 بالمقارنـة بمـستويات     ٢٠٥٠عام  بحلول  في ذلك التقرير أنه ينبغي تخفيض مستويات االنبعاثات الى النصف           بتغير المناخ   

 إلـى ومن المأمول التوصل    .  ٢٠٢٠ و   ٢٠١٥وأوضح أيضا أن االنبعاثات العالمية ستبلغ ذروتها بين عامي          .  ١٩٩٠ عام
ـ        اإلطارية األمم المتحدة اتفاقية  في نطاق   اتفاق بشأن األهداف والمدد الزمنية       ي  المتعلقة بتغير المناخ خالل الفترة القادمة الت

  .تتراوح بين ستة أشهر وسنة
 كان يمكن بلوغ األهداف في األجل القـصير أو المتوسـط أو   إذا أن الفريق لن يستطيع أن يقرر ما      إلىأشير    -٦٣

وينبغي أن يسترشد الفريـق بـأي تعـاريف    .   ويحدد ما يمكن انجازه   الطموحةالطويل إال عندما يبت في األهداف العالمية        
 عن رأي آخر أن المرحلة الحالية من الفريق ينبغي أن تركز جهودهـا              اإلعرابوجرى  .   هذا الصدد   في اإلطاريةلالتفاقية  

وينبغي تحديد األهداف العالمية    .  ، الذي يمكن اعتباره إما األجل القصير وإما األجل المتوسط         ٢٠١٢ ما بعد عام     إطارعلى  
  ). ٢٠٢٥(عقد ونصف عقد بعد أو ) ٢٠٢٠( بموعد مستهدف بعد عقد الطموحة

 اآلراء المتبادلة، فالحظت أن الفريق ناقش األطر الزمنية دون أن يحدد األهـداف العالميـة                ة الرئيس تلخص  -٦٤
 توافـق فـي   إلىغير أنه تم التوصل .  ، مما يصعب معه تقرير ما اذا كانت األطر الزمنية مالئمة أو غير مالئمة       الطموحة

 الزمنـي لألجـل المتوسـط       اإلطـار  ٢٠٢٠ الزمني لألجل القصير وعـام       اإلطار ٢٠١٢اآلراء أنه ينبغي أن يكون عام       
، التي  اإلطاريةوينبغي أن يسترشد الفريق بالتطورات المستجدة ضمن االتفاقية         .   الزمني لألجل الطويل   اإلطار ٢٠٥٠ وعام

يثما تتضح تفاصيل ما سيكون    ر الطموحةستحدد في الحقيقة تلك األطر الزمنية، وكذلك بقرار الفريق بشأن األهداف العالمية             
األهـداف العالميـة   تتصف به   وأكدت أن ما يتسنى تحقيقه لن يحدده سوى مدى الطموح الذي            .   االيكاو إطارمالئما ضمن   

  . وأن ذلك، بدوره، سيحدد المدد الزمنية لتحقيقهاالطموحة
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ي ينبغي أن يقترحها الفريق، مع مراعاة       ما هي األهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل الت       : ٢سؤال النموذج رقم    
أنه ينبغي ألي مقترحات لاليكاو أن تحترم مختلف الظروف في أسواق الطيران لمختلف البلدان، وأن تعتبرها األطـراف                  
الثالثة مقبولة وموثوقا بها وأن تحسن الرأي العام؟  وهل ينبغي أن تركز على الطيران الدولي على النطاق العالمي؟  وما 

   الخيارات؟هي
 أنه يوجد توافق في اآلراء بين مقدمي الردود أن الكفاءة في استخدام الوقود ينبغي أن تكـون            ةالحظت الرئيس   -٦٥

 بآلية  اإلقرارالهدف العالمي التطلعي لألجل القصير وأن النمو المتعادل للكربون ينبغي أن يكون الهدف لألجل المتوسط، مع                 
  .٢٠١٢ام  لما بعد عاإلطاريةاالتفاقية 

خالل المناقشة، جرى التأكيد على أنه مهما كانت المدد الزمنية التي تحدد، ينبغي أن تكون األهداف العالميـة                    -٦٦
  . متزايدة ومتطورة في طبيعتها لضمان أنها يمكن تحقيقهاالطموحة

، ينبغـي  ٢٢-٣٦بقرار الجمعيـة العموميـة   ) ك(جرى التنويه بأنه، تمشيا مع اختصاصات الفريق والمرفق        -٦٧
وفي حين أن مثل هذا الهدف      .   الدرجة األولى من األولوية لهدف عالمي تطلعي في شكل الكفاءة في استخدام الوقود             إعطاء

العالمي التطلعي سيكون قيما جدا، توجد زيادة مستمرة في الحركة الجوية، وحتى مع تحقيق مكاسب هائلة في الكفاءة، فمـن   
ومن شأن هدف عـالمي تطلعـي وموضـوعي للنمـو     .  ألثر الكربوني الصافي للطيران الدولي    المحتمل أن تستمر زيادة ا    

المتعادل للكربون بحلول موعد محدد أن يسمح لصناعة الطيران باالدعاء بأنها فيما وراء ذلك الموعد لن تكون لديها زيـادة           
ويمكن تحقيـق مثـل هـذا الهـدف     .  زامها التإثبات األمام من حيث إلى وهي خطوة كبيرة  —صافية في أثرها الكربوني     

وإذا .   الحركة الجوية واألسـاطيل    إدارةالعالمي التطلعي، ضمن وسائل أخرى، عن طريق تحسينات في الكفاءة وتجديدات            
وكانت توجد تجربة مشجعة في بـرامج       .  بقيت ثغرة، يمكن حينئذ النظر في التدابير االقتصادية وعمليات تعويض الكربون          

 منحت موثوقية معززة والقبول على نطـاق أوسـع مـن    وإذا.  ويض الكربون وضعتها بعض شركات الطيران  طوعية لتع 
  .، فستتيح من ثم مجاال كبيرا لتقليص أي ثغرةاإلطاريةخالل ربطها باالتفاقية 

ـ       إذا هي ما    الطموحة أن مسألة حاسمة تتعلق باألهداف العالمية        ةالحظت الرئيس   -٦٨ ى  كان ينبغـي التركيـز عل
وكانت تدرك، من مناقـشات سـابقة، وخاصـة    .  وقد اختلفت الردود بشأن هذه المسألة   .  الطيران الدولي أو الطيران ككل    

 جعل أساسا تفويض الفريق مقتصرا على الطيران        ٢٢-٣٦بقرار الجمعية العمومية    ) ك(خطاب رئيس المجلس، أن المرفق      
  .ق الفريق على ذلكوواف.  الدولي ولم يوسع نطاقه ليشمل الطيران ككل

 أن مسألة أخرى ذات صلة هي كيفية التعبير عن الظروف المختلفة ألسواق الطيران          ةفي حين الحظت الرئيس     -٦٩
.   على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها متفاوتةاإلبقاء األذهان أنه كان ثمة اتفاق عام على أنه ينبغي          إلىفي الدول، أعادت    

 بها وتحسين الـرأي     ا تعتبرها األطراف الثالثة مقبولة وموثوق     الطموحةاألهداف العالمية   ذا كانت   والحظت أن السؤال عما ا    
 تلك األهداف ومدى حسن اعتبارها موثوقا بها وقابلة للتحقيق ومدى حسن قيـام  إيصالالعام مرتبط بالسؤال عن مدى حسن       

، وخاصـة،  الطموحةوسائل تحقيق األهداف العالمية وسوف ينظر الفريق في وقت الحق في   .   لتحقيقها إطارالفريق بوضع   
  .الطابع المستعرض للتمويل ونقل التكنولوجيا

جرى التأكيد على أنه في تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها متفاوتة، ينبغي أن يولي الفريـق اهتمامـا          -٧٠
 استخدام إمكان عن القلق ألن   اإلعرابوتم  .  خاصا لتفادي تشويه األسواق، على كل من المستوى العالمي ومستوى الطريق          

 للوفاء باالحتياجات الخاصة للبلدان النامية لن يحـل مـشكلة تـشويه             الطموحةمدد زمنية مختلفة لتحقيق األهداف العالمية       
  .األسواق



 - 16 - GIACC/2-SD/1 

مة تفوق   والجمهور عا  اإلطارية أنه ينبغي أن يضع الفريق في اعتباره أيضا أن توقعات االتفاقية             إيضاحجرى    -٧١
، هدف عـالمي    "موسع"وال ينبغي للفريق أن يعبر عن هدف محدد كميا فحسب بل أيضا عن هدف               .  توقعات الفريق بكثير  

 ذلك الهدف األطـول     إلىوينبغي بالمثل التعبير عن التزام واضح من االيكاو بتمهيد سبيل           .  تطلعي حقا مثل تعادل الكربون    
  .اإلمكانلعمل المرتقب دقيقا بقدر ولذلك ينبغي أن يكون برنامج ا.  أجال
  . إلى اجتماعه المقبل٢وافق الفريق على إرجاء المزيد من النظر في سؤال النموذج رقم   -٧٢

  ـى ـ انتهـ


