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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  الثانياالجتماع 

  ١٦/٧/٢٠٠٨ إلى ١٤مونتريال، من 

  المسائل اإلدارية  : من جدول األعمال١البند 

  تنظيم االجتماع

  )األمانة العامة من ةمقدمورقة (

  جدول األعمال - ١
  .)أ (ق المناخ في المرفالثاني للفريق المعني بالطيران الدولي وتغيريرد جدول أعمال االجتماع  ١- ١

  الهدف - ٢
من أجل التقدم في أعمال الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ وتمشيا مع المناقشات التي جرت فـي                   ١- ٢

 : األول، فيما يلي أهداف االجتماع الثانياجتماعه

 : ما يليديدتحليل الردود التي قدمها أعضاء الفريق فيما يتعلق باألسئلة النموذجية وتح  )أ 

 المواضيع المتفق عليها؛ )١

 المواضيع التي تحتاج إلى المزيد من المناقشة؛ )٢

 توضيح المبادئ األساسية فيما يتعلق بتحديد األهداف التطلعية؛  )ب 

 تحديد المبادئ األساسية إلعداد قائمة العناصر التي يتكون منها برنامج؛  )ج 

 ية بشأن تغير المناخ؛دة االطارتبادل المعلومات فيما يتعلق بأنشطة اتفاقية األمم المتح  )د 

 تحديد البيانات الالزمة؛  )ھ

تحديد المهام وتوزيع المسؤوليات ووضع إطار النتائج المتوقعة فيما يتعلق باالجتمـاع الثالـث للفريـق            )و 
 .تغير المناخوالمعني بالطيران الدولي 
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  االختصاصات - ٣
 .نظمة عليها مجلس الموافقاختصاصات الفريق بالصيغة التي ) ب(ترد في المرفق  ١- ٣

 البرنامج - ٤

 ).ج(يرد برنامج االجتماعات اليومي المقترح في المرفق  ١- ٤

 اللغات - ٥

 .ستقدم الترجمة الفورية بجميع اللغات الرسمية في االيكاو حسب االقتضاء ١- ٥

 أساليب العمل  - ٦

لن يستند هذا االجتماع إلى أوراق، وذلك قدر اإلمكان، ولن توزع األمانة العامة أي وثائق مطبوعـة قبـل                    ١- ٦
للفريـق  المخصص المؤمن ووتيسيرا للمناقشات، أعدت األمانة العامة وثائق أساسية نشرت على الموقع         . د االجتماع انعقا

  .  وصفحة الفريق على الموقع العام لاليكاوعلى اإلنترنت

مستشار،  ولكـن لـيس   بال يسمح حضور المشاركين المناوبين، ولكن يجوز لكل مشارك أن يكون مصحوبا   ٢- ٦
 .أي صفة رسمية خالل االجتماعتشارين المسلهؤالء 

ستعد األمانة العامة ملخصات موجزة للمناقشات وسوف تنشر على الموقع على االنترنت في أقرب فرصـة                 ٣- ٦
 .ولن تعد محاضر المناقشات بالتفصيل.  ممكنة

 ساعات العمل - ٧

 .اء مع استراحة قصيرة للقهوة واستراحة معقولة للغد١٧:٠٠ إلى ٩:١٥ساعات العمل هي من  ١- ٧
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 الفريقالمطلوب من االجراء  - ٨

 :يرجى من الفريق القيام بما يلي ١- ٨

 ؛٢الموافقة على هدف االجتماع الوارد في الفقرة   )أ 

 ؛ )أ(األعمال الوارد في المرفق االحاطة علما بجدول   )ب 

 ؛)ب(اإلحاطة علما باالختصاصات المنقحة الواردة في المرفق   )ج 

 ؛)ج(مرفق رح الوارد في التاقرار برنامج االجتماع المق  )د 

 ؛٦ عمل الفريق الواردة في الفقرة اإلحاطة علما بأساليب  )ھ

  .٧اإلحاطة علما بساعات عمل االجتماع الواردة في الفقرة   )و

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )أ(المرفق 

  األعمال جدول 

 المسائل اإلدارية : من جدول األعمال١البند 

علـى  اإليكـاو و  في   بانبعاثات الطيران    المتعلقةاستعراض األنشطة    : من جدول األعمال٢البند 
 دوليالصعيد ال

أن العامة التي ينبغي    السياسات  عناصر  تخطيط عناصر اإلجراءات و    : من جدول األعمال٣ البند
 الفريقيعدها 

  دةحدالمالخطط والجداول الزمنية إلنجاز المهام  : من جدول األعمال٤البند 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب(المرفق 

  صاتاالختصا

) ك( مـع المرفـق      متسقينيقوم الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بوضع برنامج عمل وإستراتيجية مشتركة             س
سيسترشد الفريق المعني بالطيران الـدولي وتغيـر        و.  وتقديمهما في توصية إلى المجلس     ٢٢-٣٦  العمومية بقرار الجمعية 

  : التاليةالمناخ باالختصاصات

  ٢٢-٣٦الجمعية العمومية بقرار ) ك(التطلعية بما يتمشى مع أحكام المرفق تحديد األهداف   –١
  ؛النظر في األهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى التي توجه برنامج العمل  )أ

ذها واألدوار التي يمكن أن يؤديها مختلف يمناقشة ما يمكن أن تتضمه األهداف الممكنة وتنف  )ب
  .نفيذ هذه األهدافصحاب المصلحة في تأ

  إطار عناصر البرنامج  –٢
تحديد مجموعة من الخيارات يمكن أن تنتقي منها الدول ما يساعدها على الحد أو الخفض من انبعاثـات                  

  : تعزى إلى الطيران المدني الدوليغازات الدفيئة التي
  رات؛اتخاذ تدابير تشغيلية أكثر فعالية فيما يخص صيانة وتشغيل الطائرات والمطا  )أ

االتجار باالنبعاثات، واألخذ بعين االعتبار طبيعة الخطـة        : التدابير القائمة على آليات السوق      )ب
؛ والبحث في كيفية إمكانية تحقيق مطابقـة هـذه الخطـة            )العالمية أو اإلقليمية أو الوطنية    (

وضع معـايير   وإمكانية تبادلها؛ والنظر في اآلليات الكفيلة بتحديد مختلف التدابير المعادلة؛ و          
مرجعية؛ ومصالح البلدان النامية؛ وفرض الرسوم والضرائب؛ والحوافز االقتصادية اإليجابية          

  وما إلى ذلك؛
 الكربون؛ وآليات االعتراف؛ وقيـاس كفـاءة النتـائج          تعويضالتدابير الطوعية بما في ذلك        )ج

  والتحقق منها؛
التكنولوجية التي تأخذ بعين االعتبـار      تحسينات إدارة الحركة الجوية بما في ذلك التطورات           )د

  لمالحة الجوية؛العالمية لخطة اللحركة الجوية وإلدارة االمفهوم التشغيلي العالمي 
نشر التطورات التكنولوجية مثـل الوقـود البـديل، وتحـسين أداء محركـات الطـائرات،             )ه

  الطائرات وما إلى ذلك؛في مجال هياكل والتطورات 
  .الالزمة لمساعدة الدول على تحقيق تخفيضات االنبعاثاتتحديد أنجع السبل   )و

  تحديد سبل قياس التقدم المحرز  –٣
  قياس انبعاثات غازات الدفيئة التي تطلقها الطائرات؛  )أ

  عناصر البرنامج؛المستمدة  من تقييم النتائج الممكنة   )ب
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  مصادر البيانات وجمعها؛  )ج
 حسب الراكب أو األطنـان الكيلومتريـة المتاحـة،          مثل االنبعاثات (تحديد األسس المرجعية      )د

  ؛)واالنبعاثات حسب المشغل وما إلى ذلك
  .إصدار توصيات بتقديم التقارير مثل التقدم الذي أحرزته الدول وأصحاب المصلحة  )ھ

  اعتبارات أخرى  –٤
، )اإلجمـاع (سوف ينفذ الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ أعماله على أساس توافـق اآلراء               

وسيتمكن من االستفادة من األعمال الفنية للجنة حماية البيئة في مجال الطيران، ويأخذ بعـين االعتبـار                 
  .التطورات التي تشهدها هيئات األمم المتحدة األخرى ويقدم تقارير دورية

  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ


