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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  األولاالجتماع 

  )٢٠٠٩ / ٢ / ١٩ إلى ١٧مونتريال، من (

   اليوم األول–مناقشات الموجز 

  المسائل اإلدارية:  من جدول األعمال١البند 

 افتتاح االجتماع

غيـر المنـاخ    افتتح رئيس المجلس االجتماع مرحبا بأعضاء الفريق المعنـي بـالطيران الـدولي وت               -١
. ، الذي شغل مقعد الـسيد أ )االتحاد الروسي(ديميديوف . في االجتماع الثالث للفريق، وبخاصة السيد أ      ) ومستشاريهم(

. بيرينجي، والسيد ب. ر. الذي شغل مقعد الدكتور م) المملكة العربية السعودية(باخورين، والكابتن محمد علي جمجوم 
، والذين كانوا يحضرون اجتماع الفريـق ألول     )سويسرا(كرون  . غل مقعد السيد د   ، الذي ش  )المملكة المتحدة (جريفيث  

لم يتمكن من الحضور بسبب مسائل رسمية طرأت بـشكل غيـر            ) نيجيريا(ديمورين  . أ. هولوحظ أن الدكتور    . مرة
 .متوقع

طيران الـدولي  واستهل الرئيس االجتماع بتوجيه الشكر إلى األعضاء لدعمهم لعملية الفريق المعني بال           -٢
وذكر أنه في الحين الذي انـصب فيـه         . وتغير المناخ حتى اآلن، ولما أحرزوه من تقدم منذ االجتماع األخير للفريق           

تركيز الفريق حتى اآلن على جمع واستعراض المعلومات المتصلة بجوانب معينة من تغير المنـاخ، فإنـه سـيحول                 
  .مج العمل المعني بالطيران الدولي وتغير المناخاهتمامه منذ اليوم إلى الصياغة الفعلية لبرنا

برنامج عمـل اإليكـاو   (واستعرض الرئيس بعد ذلك بسرعة بعض العناصر الرئيسية في التذييل كاف      -٣
بيان موحد عن مواصـلة سياسـات اإليكـاو          (٢٢-٣٦لقرار الجمعية العمومية    ) بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ    

وهو القرار الذي أنشأ الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ وحدد واليتـه،        ) اية البيئة وممارساتها المتعلقة بحم  
وأكد، أوال وقبل كل شيء، أن هناك اعتراف بمبادئ عدم التمييز والفرص العادلة المنصوص عليها في                . وعلق عليها 

باعتبارها الجهة التي تقوم بوضـع المعـايير        وهذه المبادئ شرط الغنى عنه لوجود اإليكاو وعملها          . اتفاقية شيكاغو 
وفي الوقت . وال يمكن بغير ذلك لمنظومة النقل الجوي العالمية أن تعمل. العالمية للبلدان المائة والتسعين األعضاء فيها

بلـد  والقدرات الخاصـة بكـل   المسؤوليات المشتركة ولكنها متباينة نفسه، يعترف التذييل بالمبادئ واألحكام المتعلقة ب 
ويجب أن يعترف برنامج عمل الفريق      . بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو         

وأشار الرئيس إلى أنه من الوسائل التي يمكن بها . المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بدوره بهذه المبادئ ويتسع لها
امل مع انبعاثات الطيران الدولي التي ال يمكن من الناحية العملية أن نحدد منشأها              تحقيق ذلك أن نتذكر أن الفريق يتع      

كما يتعين على الفريق   . السياق إذا مختلف تماما   . جغرافيا بحسب الدولة، كما هو الحال بالنسبة إلى االنبعاثات المحلية         
معني بالطيران الدولي وتغير المناخ موجهة أن يضع في الحسبان أن األهداف الطموحة التي يتعين أن يحددها الفريق ال

ويتعين تحقيق هذه األهداف بصور جماعية، ودون مسؤوليات وطنية أو إقليمية محـددة،      . إلى قطاع النقل الجوي ككل    
  .كما أنها ستسهم في نهاية المطاف في تحسين كفاءة خطوط الطيران وصناعة الطيران بشكل عام
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 قـرار الجمعيـة     يـنص ات، سواء كانت عالمية أو إقليمية،       ـاالنبعاثبار  ـبخطط االتج ا يتعلق   ـوفيم  -٤
ون االستراتيجيات والتدابير المتاحـة      أن تك   ذلك ويعنى . نفذ على أساس االتفاق المتبادل    أن ت على   ٢٢-٣٦العمومية  

، وتقـديم   ناميةلبلدان ال الخاصة با عتبارات  الامراعاة   ٢٢-٣٦ شجع قرار الجمعية العمومية      ،أخيراو . تطوعيةللدول  
  . بناء على طلبها،المساعدة لها

أعرب الرئيس عن ثقته في أن الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، وبناء على ما طلب فـي            -٥
توافق اآلراء والرؤيـة المـشتركة      كن من التوصل إلى اتفاق على أساس        ، سوف يتم  ٢٢-٣٦قرار الجمعية العمومية    
 . المتعاقدةواإلرادة القوية للدول

في إطار هذه الخطوط العامة، كان للرئيس شرف حضور المؤتمر الوزاري للبيئة العالمية والطاقة في                -٦
 المؤتمر اعتماد إعالن ذلك وكان من أبرز معالم   .٢٠٠٩يناير/ النقل الذي استضافته حكومة اليابان في كانون الثاني         

 اإلعالن بالدور الرئيسي ذلكوأعرب الرئيس عن عظيم سعادته إلشادة . قلوزاري يتعلق بالبيئة العالمية والطاقة في الن
وشجع الوزراء اإليكاو بشدة على . الذي تضطلع به اإليكاو باعتبارها الهيئة المختصة بمسائل الطيران في األمم المتحدة

غازات االحتبـاس الحـراري     مواصلة دورها القيادي في إعداد تدابير فعالة على المستوى العالمي لمعالجة انبعاثات             
يطلب مـن  " الذي  ٢٢-٣٦والواقع أن اإلعالن جاء معبرا عن قرار الجمعية العمومية          . الصادرة عن الطيران الدولي   

كفالة أن تواصل اإليكاو ممارسة دورها القيادي في المسائل البيئية المتصلة بالطيران المدني الدولي، بما في         : المجلس
 التعاون مع األمـم     –أثر الطيران على المناخ العالمي      ) (ي(انظر التذييل   " [حتباس الحراري ذلك انبعاثات غازات اال   
  .من المنطوق ) أ١، الفقرة )المتحدة والهيئات األخرى

 دولة تمثل بعـض أكبـر   ٢١قال الرئيس إنه يعتقد أن من الحقائق التي لها نفس القدر من األهمية أن                -٧
ومثل الكثير من هذه الدول من خالل أحد المشاركين في الفريق            .  المؤتمر ذلكرت  أسواق الطيران في العالم قد حض     

المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، كما كانت جميع الدول المشاركة أطرافا في اتفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة                  
 لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة ومن المتوقع أن تعرب هذه الدول في المؤتمر الخامس عشر    . المتعلقة بتغير المناخ  

 عن موقف متسق مع إعـالن       ٢٠٠٩ديسمبر/اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ الذي يعقد في كوبنهاغن في كانون األول          
  .طوكيو

أشار الرئيس إلى أنه، تمشيا مع تركيز الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ على الـسياسات،              -٨
 بعد ذلك يكرس جدول األعمال بالكامل  .حيث تخصص الجلسة الصباحية لتقديم معلومات مستكملة االجتماع بذلكنظم 

موفو . ومن حسن حظ الفريق أنة تم تحديد هذه المسائل وفهمها بدقة في ظل قيادة السيدة م . للمسائل المتعلقة بالسياسات
ـ  . ثةكرئيسة لالجتماع، والقيادة الرشيدة لرؤساء األفرقة العاملة الثال   ذي وأحيط الرئيس علما بأن االجتماع التنسيقي ال

واغتنم هذه . كان مفيدا في توفير فهم أفضل للمسائل وآلراء المشاركين) ٢٠٠٩فبراير / شباط١٦(عقد في اليوم السابق 
ريق المعني الفرصة لإلعراب عن شكره للسيدة موفو لتعاونها وقيادتها اللذين اتضحا منذ بداية عمل االجتماع الثاني لف           

   .بالطيران الدولي وتغير المناخ
 للمناقشات التي  بصورة جيدةستعداأن الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ وشدد الرئيس على   -٩
تحت تصرف قد وضعت يكاو اإل أن موارد األمانة وغرف االجتماعات في وأشار إلى،  طوال األيام الثالثة التاليةتجر

 إلنجـاح   الالزمـة  العناصر   وقد توفرت جميع   . هت مساعد تام في  ال انهمقدور الفريق االعتماد على تعاو    الفريق، وأن ب  
 االفتتاحي للرئيس على الموقع الشبكي المؤمن الخاص بالفريق المعني بالطيران الـدولي             بيان نص ال  دوير. االجتماع

  .وتغير المناخ وعلى موقع اإليكاو العام
 رؤساء األفرقة العاملة وكل المشاركين فـي الفريـق          ة موفو يدسشكرت ال ،،  ماعوبصفتها رئيسة االجت    -١٠

 عن العديد من أوراق القليلة الماضية الذي تمخضالمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ لعملهم الممتاز طوال األشهر       
من تجربتها الشخصية أن عمل ، كرئيسة لالجتماع الثاني، و السيدة موفووقد عرفت. العمل المطروحة على الفريق اآلن

 كبيرة في ظل قيـادة رؤسـاء   وقد قطعت خطوات. هالفريق قد وجد تسهيالت عظيمة في الفترة الفاصلة بين اجتماعات       
من جمع البيانات والمعلومات إلـى      لالنتقال  ن االجتماع الثالث للفريق مرحلة حاسمة       إوكررت قولها   . األفرقة العاملة 

  . الفريقتعلقة بالسياسات المطروحة علىالمتطبيقها لحل المسائل 
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  لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخل  االجتماع الثالثانتخاب رئيس ونائب رئيس
دوهيرتـي  . يـق الـسيد ج  الفر انتخب ،)جنوب أفريقيا(ة موفو  يد الس بناء على ترشيح رئيسة االجتماع      -١١

  .نائبا للرئيس) المكسيك(بيز ماير لو. لالجتماع الثالث والسيد ج ارئيس) أستراليا(
لجمـع البيانـات    في مالحظاته التمهيدية، أكد الرئيس الجديد أن الفريق ينتقل من المرحلـة المهمـة                 -١٢

فو كرئيسة لالجتماع الثاني،    ة مو يدسوتقديرا إلسهام ال  . مقنعاتيجية مترابطة وبرنامج عمل      استر والمعلومات إلى إعداد  
 والمساعدة  الفاصلة لتوليد الزخم  في الفترة   التي بذلتها   جهود  باللفريق و االجتماع الثاني ل   هحرزذي أ  ال  المهم التقدمبد  شاأ

السابق كان   أن االجتماع التنسيقي الذي عقد في اليوم          إلى الرئيسوأشار  . تحسين أعمال األفرقة العاملة   التنسيق و في  
ـ  ب نوهوكثرها حرجا، معالجة بعض أصعب المسائل التي ينظرها الفريق وأ    مفيدا في    ة يدسالدور الذي اضطلعت بـه ال

 ه سيتم قريبا تعميم مشروع    كما أشار إلى أن   . اتجاه مفيدة  وفي العمل من أجل تحديد مؤشرات        موفو في توجيه المناقشة   
  .لموجز مناقشات االجتماع التنسيقي

وما الدولي وتغير المناخ و   رئيس المجلس لدعمه لعملية الفريق المعني بالطيران          االجتماع شكر رئيس و  -١٣
 النقـل فـي     أكد على أنه في المؤتمر الوزاري الذي عقد مؤخرا عن البيئة العالمية والطاقة في             و،  قدمه من توجيهات  

غـازات   المحفل الدولي للدور الريادي لإليكاو في معالجة انبعاثات       ذلك مناصرا قويا في      المجلس رئيسطوكيو، كان   
  .ان الدولي ولعملية الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ من الطيراالحتباس الحراري

  استعراض ترتيبات العمل
ـ   من   ١-٨اتخذ الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ اإلجراء المقترح في الفقرة              -١٤ ل ورقة العم

ط علما بجدول أعمال االجتماع  أحا منه؛٢وافق على الهدف من اجتماعه الثالث كما ورد في الفقرة           : و WP/1 األولى
بلها الفريق في وقت سابق على الوارد في التذييل ألف؛ أحاط علما باختصاصات الفريق كما وافق عليها المجلس وكما ق

 في التذييل جيم؛ وأحاط علما       على النحو الموضح    وافق على البرنامج المقترح لالجتماع      في التذييل باء؛   النحو الوارد 
وأشار الرئيس إلى أن ملخصا موجزا      .  من الورقة  ٧ و ٦ريق وساعات عمله كما وردت في الفقرتين        بطرائق عمل الف  

ناء على طلب من السيد زانبين      وب. لها أثناء المناقشات اليومية سوف يعمم للتعليق عليه       تناو ىللنقاط الرئيسية التي جر   
 معين منشرة في مناقشة الفريق للنص ن، مباعلى أن يشارك مستشاره، السيد جوشون صالرئيس ، وافق )الصين (وانغ

  . وأي مسودات وثائق أخرى يعدها الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخةملاالعفرقة األتقارير 
   االجتماع الثاني للفريق المعني بالطيران الدولي مناقشاتالموافقة على موجزات

 ٢ و   ١ة  قرف مناقشات اال  ات موجز  كما وردت في    مناقشات اجتماعه الثاني   استعرض الفريق موجزات    -١٥
سوف يقدم تعليقاته عليها لألمانة في ) البرازيل(بينتا غاما . ف.  على أساس أن السيد م)(GIACC/2-SD/1, 2 and /3 ٣و

  . التخاذ اإلجراء المالئم٢٠٠٩ فبراير /  شباط٢٦ال يتجاوز موعد 

  يلطيران في اإليكاو وعلى الصعيد العالمعاثات اتعلقة بانباستعراض األنشطة الم:  من جدول األعمال٢البند 

 ١٦ و١٥طوكيو،  ( النقلالمؤتمر الوزاري المعني بالبيئة العالمية والطاقة فيب عرض يتعلق
  )٢٠٠٩ يناير/كانون الثاني

لنقل،  ا فيعن المؤتمر الوزاري المعني بالبيئة العالمية والطاقة    ) اليابان( تاكيغوشي. تحدث السيد ك      -١٦
 كـانون   ١٦ و ١٥ليابان فـي طوكيـو فـي        تضافته وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل والسياحة في ا        الذي اس 
ـ IP/3  ورقة المعلومات وورد نص اإلعالن الوزاري الذي وافق عليه المؤتمر في         . ٢٠٠٩ يناير/الثاني  مـن  ة المقدم
  .اليابان
من الدول ها تسع ن دولة بي٢١ ن عنزاري قد حضره ممثلوأن المؤتمر الوإلى  تاكيغوشي السيد أشار    -١٧

أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيـا، والهنـد، واليابـان،         (المناخ  بالطيران الدولي وتغير    المشاركة في الفريق المعني     
فاقيـة األمـم     وتسع منظمات دولية، منها اإليكاو، وأمانة ات       ،)واالتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة     
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غـازات  وركزت المناقشات على التـدابير المتعلقـة ب       . تغير المناخ، والمفوضية األوروبية   المتعلقة ب المتحدة اإلطارية   
  .من قطاع النقلالصادرة  واالنبعاثات الملوثة للهواء االحتباس الحراري

ران الدولي فـي الجلـسة      انقسم المؤتمر الوزاري إلى ثالث جلسات، ونوقشت المسائل المتعلقة بالطي           -١٨
وأكد رئيس مجلس اإليكاو، في كلمته االفتتاحية في مستهل تلك الجلسة أن انبعاثات الطيران الدولي هي، بحكم  . الثانية

 من بروتوكول كيوتو تنص على ٢-٢وأشار إلى أن المادة  . تعريفها، عالمية الطابع وال تنحصر داخل الحدود الوطنية
وباإلضافة إلى ذلك، وجه الرئيس االنتباه  . نبعاثات الصادرة عن الطيران الدولي من خالل اإليكاوأن يتم التعامل مع اال

إلى حقيقة أن صناعة الطيران تتمتع بسجل مرموق يمكن تتبعه في مجال التحسين المستمر لكفاءة عملياتها وتقليل أثر                  
ن الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو كما أكد أ. السفر جوا على البيئة وبصفة خاصة على تغير المناخ       

، ممارسة دور قيادي أكبر فيما يتعلق باالنبعاثات الصادرة عن الطيران الدولي            ٢٢-٣٦طلبت من اإليكاو، في القرار      
تماده في وإنشاء الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ الذي يضطلع بإعداد برنامج عمل نشط يوصي اإليكاو باع

ب لينظر فيه المؤتمر الخامس عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المنـاخ        ـالوقت المناس 
أهميـة أن تواصـل      ار رئيس مجلس اإليكاو إلى    ـوأش . ٢٠٠٩ديسمبر  /اغن في كانون األول   ـالذي يعقد في كوبنه   

دة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ كما أكـد أيـضا أن        ـفاقية األمم المتح  ا الممتاز مع ات   ـاإليكاو االعتماد على تعاونه   
ر وبرامج لتحسين إسهامها في التصدي لمشكلة تغير المناخ، كإعداد المواد ـع تدابيـاإليكاو بذلت جهودا كبيرة في وض

مونتريال (لبديلة ان وأنواع الوقود ااإلرشادية المهمة، وعداد اإليكاو النبعاثات الكربون، ونظم حلقة العمل المعنية بالطير
 ١٩ إلـى  ١٨مونتريـال  (وحلقة العمل المعنيـة بـالطيران وأسـواق الكربـون     ) ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٢ إلى   ١٠

 .، إلخ)٢٠٠٨يونيه /حزيران

واشار السيد تاكيغوشي أنه بعد الكلمة الرئيسية دعيت بعض الوفود إلبداء آرائها في كيفيـة التـصدي                -١٩
وأعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الرئيسي لإليكاو باعتبارها الهيئة المختصة في األمـم المتحـدة      .المناخلتغير  

وانعكست هذه المناقشات في اإلعالن الوزاري المتعلق بالبيئة العالمية والطاقة في النقل الذي  . المعنية بمسائل الطيران
 من اإلعالن، التي أعـرب  ٤سلط السيد تاكيغوشي الضوء على الفقرة و.  )IP/3ورقة المعلومات  (وافق عليه المؤتمر  

فيها الوزراء عن التزامهم بالعمل بصورة جماعية وتعاونية مع المنظمات الدولية وفرادى الدول وعن ترحيبهم بالجهود 
 عـن تقـديرهم للـدور    ٧وأكد أن الوزراء قد أعربوا في الفقرة       . التي تبذلها اآلن المنظمات الدولية، بما فيها اإليكاو       

الرئيسي لإليكاو باعتباره الهيئة المختصة في األمم المتحدة المعنية بمسائل الطيران وتشجيعهم لها على مواصلة دورها 
القيادي في إعداد التدابير الفعالة على المستوى العالمي لمعالجة انبعاثات غازات االحتباس الحـراري الناتجـة عـن       

 تأكيدهم على أهمية المناقشات النشطة التي جرت في اإليكاو بشأن الحد ١٠الوزراء في الفقرة وأعاد . الطيران الدولي 
من أو تقليص انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناتجة عن الطيران الدولي لتحقيق الهدف الطويل األجل للوزراء                

 أعربوا، في تلك الفقرة عن دعمهم إلعداد كما . المتمثل في الوصول إلى أنظمة نقل منخفضة الكربون منخفضة التلوث
، إطارا تنفيذيا يتضمن نهجا شامال، يتمثل في العمل في مجال ٢٠٠٩اإليكاو، في وقت يفضل أن يكون سابقا لنهاية عام 

التكنولوجيا ووضع المعايير، والتدابير المالئمة التشغيلية والقائمة على آليات السوق لخفض انبعاثات غازات االحتباس             
الحراري الناتجة عن الطيران الدولي، على النحو الذي تقرر في االجتماع السادس والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو؛ 
وجهود اإليكاو لتحديد أهداف طموحة عالمية محتملة، بما فيها في شكل كفاءة الوقود، من أجل خفض انبعاثات غازات         

 عن ترحيبهم بنظر اإليكاو في جدوى اتخاذ تدابير أكثر صـرامة            ١١وأعرب الوزراء في الفقرة     . االحتباس الحراري 
وفائدتها المحتملة، وبخاصة فيما يتعلق بانبعاثات أكاسيد النيتروجين من محركات الطائرات، وتشجيعهم اإليكاو علـى               

  .يئي السلبي للطيرانمواصلة إعداد معايير اعتماد االنبعاثات، فيما يتعلق باالنبعاثات األخرى التي تسهم في األثر الب
في ختام عرضه، أكد السيد تاكيغوشي أن المؤتمر الوزاري المعني بالبيئة العالمية والطاقة في النقـل                  -٢٠

 المجال، كما أكد ذلك قدما ولتسهيل عمل اإليكاو في مضيوإعالنه الوزاري يمكن أن يشجعا اإلرادة السياسية للدول لل        
وقال إن إيطاليا سوف تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني حول هذا الموضوع . تاحيةرئيس مجلس اإليكاو في كلمته االفت

  .٢٠٠٩ديسمبر/ في روما في كانون األول 
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 الرئيس عـن تقـديره   بعرأو . IP/3بورقة المعلومات معلومات السالفة الذكر، و أحاط الفريق علما بال     -٢١
  .هذه المسألة المهمةبشأن إضافي  لحكومة اليابان الستضافتها المؤتمر الوزاري وبدء نقاش

أهداف الصناعة وتدابير معالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  عن فريق العمل المعني بالنقل الجوي عرض من
  الناتجة من الطيران

 ، واالتحاد الدولي للنقل الجوي، الجوية المدنية، ومنظمة خدمات المالحةي للمطاراتبالنيابة عن المجلس الدول[
  .] الطيران والفضاءصناعاتالتحادات  ي الدوليلتنسيقجلس اوالم
 تجاءاإلحاطة التي قدمها ، أن فريق العمل المعني بالنقل الجوي ستيل، المدير التنفيذي ل   . ذكر السيد ب    -٢٢

 مـن  مجموعةي بالطيران الدولي وتغير المناخ وتتعلق ب    للفريق المعن التابعين   ٢ و   ١ الفريقين العاملين    بناء على طلب  
وعند استعراض الناتج . ن الطيرانالصادرة عون خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربلاألهداف الطموحة لصناعة الطيران 

 في  ١٥بلغ  خط أساس، ست  ك ٢٠٠٥ سنة   ند أخذ ون، ع  العمل، أكد أن الكفاءة المحتملة لثاني أكسيد الكرب        ذلك ل الرئيسي
ولخص السيد ستيل التدابير . ٢٠٥٠ بحلول سنة  على األقل  لمائة في ا٥٠و في المائة ٣٢ و٢٠١٢المائة بحلول سنة 

 زيادة واستخدام البنية األساسية؛ وجيا وتنفيذها؛ تحسين إدارة الحركة الجويةتطوير التكنول(المحتملة في خمسة مجاالت 
ات ثاني   انبعاث  في تخفيضاتلتحقيق  ) وق؛ تدابير تنظيمية  السآليات   قائمة على     تدابير   / تدابير اقتصادية  ؛ التشغيل كفاءة

ـ ، وjatropha  الجاتروفاكربون أقل مثلذات كثافة ستعمال أنواع وقود طيران  التناوله  وفي   . أكسيد الكربون   االكاميلين
camelina ة الملحي اتالنباتأو   سالهالوفايت، و halophytes البديلة المستدامة من الوقود    ، أكد أن هذه األنواع      الطحالب، و

  التي نظمنهـا   عملالوأشار السيد ستيل إلى حلقة      .  عن الطيران  صادر الكربون ال  أثر في الحد من      حاسما تلعب دورا   
نها كانت مشجعة قال إ، ف)٢٠٠٩ فبراير /  شباط١٢ إلى ١٠  منمونتريال،(بديلة اإليكاو عن الطيران وأنواع الوقود ال

ه تمواختتم كل. ع تجاري قابل للتنفيذ إلى واقةالوقود البديلوأكد أنه من الضروري اآلن تحويل الواقع التكنولوجي ألنواع 
 عترف بها كعملية حاسمة    وت الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     مؤكدا أن صناعة الطيران تدعم بقوة عملية        

يـران  ة عـن الط   صادر ال ثاني أكسيد الكربون   الرئيسي لخفض انبعاثات      ومواجهة التحدي  في المضي قدما بمصالحها   
 الشبكي موقععلى الو لفريقل  المؤمن الشبكيموقعالالسيد ستيل على وترد اإلحاطة التي قدمها و. تغير المناخوالتصدي ل

  .إليكاول العام
لسيد ستيل أنه على مدى الـشهور    في الطيران، ذكر ا   الوقود الحيوي    استعمال   وردا على استفسار عن     -٢٣
. الحيوي  باستعمال أنواع الوقودفة من وقود المحركات النفاثة مختلالئطخلى عشر الماضية أجريت اختبارات عثني اإل

 الوقود الحيوي من   ٥٠ – ٥٠بنسبة  وذكر أنه في اختبار أجرته حديثا شركة كونتيننتال للخطوط الجوية استعمل خليط             
وتقوم صناعة .  والطحالب الجاتروفا في المائة من خليط من٥٠ وةنفاثالمحركات الوقود  من   في المائة    ٥٠يتكون من   

، علـى االسـتخدام     في مناطق مختلفة من العالم    الوقود الحيوي    القدرة، وفقا لتطوير وتوفر أنواع       الطيران باستكشاف 
التي تخلـط فـي   الوقود الحيوي بحيث يمكن مع مرور الوقت زيادة كمية أنواع     بسهولة  الوقود الحيوي   ألنواع  التبادلي  

فريق العمل المعني لكربون، أوضح السيد ستيل أنه لم يذكر أن  اطة أثيرت بشأن زيادة تعادلنقوردا على . دورة الوقود
د الوقـو  فرصـة    نه عند اسـتطالع   ؛ وقال إ  ٢٠٥٠ن بالنسبة لسنة    لكربو لتعادل ا  جدوال زمنيا  قد اعتمد    بالنقل الجوي 

ينة مـن أنـواع    توفير أحجام مع  ،  لكربون ا  لزيادة تعادل  ٢٠٢٠ لسنة   جدول زمني ، إذا تم تحديد     سوف يلزم ،  الحيوي
المستويات الراهنـة    أن تخفض االنبعاثات ألقل من       ٢٠٥٠يمكن، بعد سنة    الوقود الحيوي   ن أنواع   ، وإ الحيويالوقود  

ولوحظ أن  . وثمة حاجة إلى بذل جهد تعاوني ضخم من جانب أصحاب المصلحة لتحويل ذلك إلى واقع              . بدرجة كبيرة 
ونظرا . في الطيران يجد تشجيعا في المملكة العربية السعودية، وهي من البلدان النامية           وي  الوقود الحي استعمال أنواع   

المحاصيل الغذائية على افس ناء وريها بماء البحر، فإنها ال تفي الصحرالوقود الحيوي إلى أنه يمكن زراعة محاصيل     
 ،، والطحالـب  سفا ، والكاميلينة ، والهالوفايت     الجاترو  وفي هذا السياق، الحظ السيد ستيل أن       .األرض أو المياه العذبة   

 زراعة بعـضها  بنظـام    أو ماء البحر وأنه يمكنخرى يمكن زراعتها إما بماء الصرف األ الوقود الحيوي ومحاصيل  
  .الدورة المحصولية

فريـق   قد استعملت كخط أساس في تحليل  ٢٠٠٥وردا على أسئلة أخرى، أوضح السيد ستيل أن سنة            -٢٤
برنـامج   ل الزمنيطاراإل مع  تحقيقا لالتساقثاني أكسيد الكربونكفاءة  لإلمكانات المتعلقة ب   عني بالنقل الجوي  العمل الم 

ذي تم تقييمه  هو فقط الثاني أكسيد الكربونكما الحظ أن . ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤االنبعاثات وهو باالتحاد األوروبي لالتجار 
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بيـان  بالفريق  أثيرت، أشار السيد ستيل إلى أنه يمكنه تزويد         ة  وفي ضوء نقطة إضافي   . كافئات أخرى له   م ولم تقيم أي  
 الناتجة من   ثاني أكسيد الكربون   في المائة النبعاثات     ١٢ بنسبة   ي المزمع تنفيذه  ، للخفض العالم  اليمقتحليلي، بحسب األ  

  .اديفم إذا كان ذلك إدارة الحركة الجوية وتحديث المجال الجويتصميم 
جزر من    في عملية خطة األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ          المقدم حديثا  لق بالمقترح فيما يتع   -٢٥

 على كل تذاكر الطيران، من كل       ا، بفرض رسم موحد   نموة من خمسين من أقل البلدان       مجموعالمالديف، بالنيابة عن    
آالف مـن   وجد إمكانية لفرض    البلدان، لتمويل أعمال التكيف، الحظ السيد ستيل أنه، من منظور صناعة الطيران،  ت             

صـناعة الطيـران    قال إن   و. ية البيئة  هو حما  ا جميعا دفهه  يفترض أن   المختلفة أنواع الرسوم والضرائب والغرامات   
 كما أنها تدرك أن ثمة مسائل يتعين معالجتها في          ثاني أكسيد الكربون   لدفع نصيبها العادل مقابل انبعاثاتها من        ةستعدم

عرضه، فإن ذلك  أنه إذا لم يستثمر أي من هذه الرسوم  في تطوير المبادرات التي أشار إليها في              غير. البلدان النامية 
ينبغي هي في حاجة ماسة إليها و صناعة الطيران منال ومس األؤوكثير من المبالغ النقدية ورسيكون مثاال آخر ألخذ ال

 الحاجة إلىمن جديد على  السيد ستيل وأكد.  الكربونثاني أكسيدإعادة استثمارها لتحقيق تخفيضات حقيقية في انبعاثات 
وأشـار إلـى حالـة    . قات الطبأنه ينبغي تجنب فرض ضرائب متعددةعالمية، مؤكدا المشكلة هذه ال  حل عالمي ل   إيجاد

صناعة الطيران في ياسات نقدية تسمح بمساعدة  وضع سداعيا إلى،  الركود االقتصادي الراهن ظلصناعة الطيران في
  .ثاني أكسيد الكربون قدما نحو تحقيق تخفيضات في انبعاثات المضي

شكر الرئيس السيد ستيل على عرضه الحافل بالمعلومات، وعلى المدخالت المفيدة من صناعة الطيران   -٢٦
  .٢ و ١ للفريقين العاملين فريق العمل المعني بالنقل الجويالتي قدمها 

  دام مقدم من التحالف الدولي للطيران المستعرض
] AEF مدير اتحاد بيئة الطيـران    [جونسون  . ، قدم السيد ت   التحالف الدولي للطيران المستدام   نيابة عن     -٢٧

مستشار سياسـات   [هيمنجز  . والسيد ب ] ICCTمن هيئة علماء المجلس الدولي للنقل النظيف        [روثرفورد  . والدكتور د 
وأكد . ء المنظمات غير الحكومية في الطيران وتغير المناخ آلرا عرضا موجزا]الطيران لالتحاد األوروبي للنقل والبيئة
بعاثات فـي األجـل القـصير إلـى     اإليكاو إلى تحديد هدف مطلق لخفض االنالسيد جونسون في عرضه على حاجة   

 في اتفاقية األمـم المتحـدة        لألطراف  الخامس عشر  المؤتمر انعقاد   عدوفي وقت يراعي م   خط أساس،   مع  المتوسط،  
وحذر من أن عدم وجـود اسـتراتيجية   . ٢٠٠٩ ديسمبر/ كانون األولير المناخ في كوبنهاغن في   معنية بتغ اإلطارية ال 

 االحتباس الحـراري غازات أقاليم أخرى للحد من انبعاثات / أو دول/ فعالة سوف ينتج عنه إجراءات تتخذها هيئات و   
التابع  الفريق العامل الثالث  ذي شارك في عمل     روثرفورد، ال والحظ الدكتور   . هاخفضلأو   الناتجة من الطيران الدولي   

يقن من أن أهـداف الكفـاءة الطموحـة         اليمكن الت جملة أمور أخرى، أنه      في،  في مجال الطيران  لجنة حماية البيئة    ل
وفي تأكيده على أنه يتعين علـى اإليكـاو أن          . االحتباس الحراري غازات  لألساطيل الوطنية سوف تخفض انبعاثات      

درالية للطيران يالفالهيئة  ذكر أن  في الطائرات الجديدة،االحتباس الحراريغازات للكفاءة أو النبعاثات توصي بمعايير 
 تـشرين    في في مجال الطيران  لجنة حماية البيئة     في    الفريق العامل الثالث  طلبت من   األمريكية  في الواليات المتحدة    

وفي تأكيده  .  في الطائراتثاني أكسيد الكربونايير انبعاثات  العمل على إعداد األساس التقني لمع٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني
استراتيجية شاملة في األجل الطويل وضع  دورا في ؤديالمنتجة بطريقة مستدامة يمكن أن تأيضا على أن أنواع الوقود 

 أن تقوم على    ، أكد الدكتور روثرفورد أن أي أهداف تحددها اإليكاو يجب         االحتباس الحراري غازات  لمراقبة انبعاثات   
والحظ السيد هيمنجز أنه على  . يةالحجمالمتطلبات أساس  دورة الحياة وليس على  على أساسنبعاثاتاالأساس خفض 

، فقد رفضت اإليكاو فرصة العمل في       لالتجار باالنبعاثات طة عالمية   الرغم من دعوات صناعة الطيران إلى إعداد خ       
وفي . حقق مزايا عديدة للطيران   ي لالتجار باالنبعاثات خطة عالمية   جود  و، مؤكدا أن    ٢٠٠٤إعداد هذه الخطة في سنة      

 حتى يمكن النظر فيهـا  لالتجار باالنبعاثاتتأكيده على حاجة اإليكاو إلى تحديد أي شروط مسبقة لهذه الخطة العالمية         
.  في معالجة هذه المـسائل     لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     أشار إلى أن هناك دورا ل     بجدية في المستقبل،    

لفريق المعني بالطيران الـدولي وتغيـر   من لالمؤالشبكي  على الموقع  التحالف الدولي للطيران المستدام   ويتاح عرض   
  .يكاوالشبكي العام لإلموقع ال والمناخ
لجنة   من خاللالتحالف الدولي للطيران المستدام الرئيس عن تقديره للعمل البناء الذي يضطلع به بعرأ  -٢٨

   .للعمل  اإليكاو من المنظمات غير الحكومية إلى، والحظ أن ثمة نداء صريحافي مجال الطيرانحماية البيئة 
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    المعني بالطيران الدولي وتغير المناخاستعراض التطورات منذ االجتماع الثاني للفريق
 WP/5  ورقة العمل،ل الطيرانفي مجاالبيئة حماية  وهي أيضا أمينة لجنة   ،ثم قدمت رئيسة وحدة البيئة      -٢٩

في أكرا  تغير المناخ نتائج محادثات: ، بما فيها األخرى في هيئات األمم المتحدةبشأن التطورات الحديثة المتعلقة بالبيئة
بونزان ومؤتمر  ) ٢٠٠٨ أغسطس / آب ٢٧ إلى   ٢١(ية بتغير المناخ    التي عقدتها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعن      

لتابعة  ا ة والخمسون للجنة حماية البيئة البحرية      الثامن الدورةو،  )٢٠٠٨ ديسمبر /  كانون األول  ٣ إلى   ١(ناخ  لتغير الم 
 فريق إدارة البيئة التابع لبرنـامج األمـم         ، وأنشطة )٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول  ١٠ إلى   ٦ (للمنظمة البحرية الدولية  

 واإليكاو التي اخ وعقدت مقارنة بين أنشطة المنظمة البحرية الدوليةر المن وعرضت المعالم الرئيسية لتغي.المتحدة للبيئة
 كما لخصت. تغير المناخب المتعلقةتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ا  فيلألطرافالمؤتمر الخامس عشر    عقد أسفرت عن 

اتفاقية األمم المتحـدة    لية   وعم ،المنظمة البحرية الدولية   و ،زمنيا لألنشطة في اإليكاو   برنامجا   أيضا   ةوحدة البيئ  رئيسة
  . الرئيسية بالنسبة لإليكاووالفرص  وقدمت معلومات حول التحدياتتغير المناخالمتعلقة باإلطارية 

جوهرية ألنشطة الل معلوات مستكملة  تي تضمنالت، WP/6ورقة العمل  ةوحدة البيئ رئيسةقدمت عندئذ   -٣٠
ـ      ب قعلالمتالعمل  :  بما فيها  في مجال الطيران  لجنة حماية البيئة    ل  صلةتحديد األهداف التكنولوجية والبيئية التشغيلية المت

  وعـرض عـام  ؛ في المـستقبل ثاني أكسيد الكربونبخفض إحراق الوقود؛ األعمال المتعلقة بتقييم اتجاهات انبعاثات         
التدابير القائمة ات المتعلقة بلألعمال في مجال المواد اإلرشادية المتعلقة بالتدابير التشغيلية لخفض إحراق الوقود والدراس

 أوجه المقارنة بين أطر السياسات الخاصة بضوضاء    وحدة البيئة  رئيسةوإضافة إلى ذلك، شرحت     . على آليات السوق  
كما  . IP/1ورقة المعلومات  الناتجة من الطيران على النحو الموجز في االحتباس الحراريغازات الطيران وانبعاثات 

 ١٢ إلـى    ١٠ها اإليكـاو مـن      لقة العمل المعنية بالطيران وأنواع الوقود البديلة التي استضافت         لنتائج ح  قدمت موجزا 
لفريق المعني بالطيران الـدولي     من ل المؤالشبكي   على الموقع    وحدة البيئة  رئيسةوتتاح عروض   . ٢٠٠٩ فبراير/شباط

  .يكاوالشبكي العام لإلموقع ال وعلى وتغير المناخ
 لجنة حماية البيئة البحريـة    االجتماع الثامن والخمسين ل   أن  ،  WP/5 لورقة العمل ء  لوحظ من التذييل با     -٣١

  الناتجة من الشحنثاني أكسيد الكربون التدابير التقنية المتعلقة بخفض انبعاثات قد ناقش لمنظمة البحرية الدوليةالتابعة ل
صل إلى  ولكنه لم يعلى النقل البحري الدوليينة المسؤوليات المشتركة ولكنها متبا الدولي وإمكانية تطبيق مبدأ  البحري

 فـي  لألطرافالمؤتمر الخامس عشر    سوف تقدم إلى     المنظمة البحرية الدولية  وأشار عضو إلى أن     . توافق في اآلراء  
  حزمة من٢٠٠٩ ديسمبر/كانون األول في كوبنهاغن في  الذي يعقد تغير المناخالمتعلقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

 تطبيـق   ٢٠١٠ في   المنظمة البحرية الدولية   وسوف تناقش    .طوعي الختبار كفاءتها  ابير الممكنة، تنفذ على أساس      التد
الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير واقترح أن ينظر  .  االجتماعلكالتدابير المقترحة بناء على اإلجراء المتخذ في ذ     

 بوسـعه قرر مـا إذا كان    يلكي  لمناقشة  غرض ال  ل عيضاموال للفصل بين    ليةالمنظمة البحرية الدو   في استراتيجية    المناخ
االجتمـاع الثـامن    برئيس الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخاقترح أن يتصل رئيس و. شابه مم نهج استخدا

إليكـاو  لالتي يمكن بها كيفية ال لتبادل المعلومات واآلراء حول عملية كل منهما ولجنة حماية البيئة البحريةوالخمسين ل 
اتفاقيـة   فـي  لألطرافالمؤتمر الخامس عشر في في الوقت نفسه  تنسيق أعمالهما واإلسهام المنظمة البحرية الدولية  و

  .تغير المناخالمتعلقة باألمم المتحدة اإلطارية 
التحالف الدولي  وفريق العمل المعني بالنقل الجويالمقدمة من عروض الالمناقشة الالحقة للمسائل الناشئة عن 

  وحدة البيئة رئيسة وللطيران المستدام
، المنظمة البحرية الدولية زيادة المشاركة مع الذي يدعو إلى     قتراحاالدود على   دعا الرئيس إلى تقديم ر      -٣٢

 مالتحالف الدولي للطيران المستدا وفريق العمل المعني بالنقل الجوي  المقدمة منعروضالن وأي مسائل أخرى نشأت م
  .وحدة البيئة رئيسةو

 اإليكاو   عمل  تعمل بطريقة مختلفة عن طريقة     المنظمة البحرية الدولية  فهم أن   تأشارت عضوة إلى أنها       -٣٣
يكون أمـام   ال معيار، بحيث    من أجل وضع   منظمة البحرية ل،إذ تعمل ا  االحتباس الحراري غازات  في معالجة انبعاثات    
الفريق المعني بالطيران الدولي وتغيـر     يعملومن ناحية أخرى،    . هتطبيقن  تدبير واحد يمك  سوى  الدول األعضاء فيها    

 أن عمليـة    وبـد ي الذ.  قدراتها بحسب إعداد سلة من التدابير يمكن للدول األعضاء االختيار من بينها            من أجل  المناخ
الفريق  كان إذا   بحريةمة ال ن المعلومات حول المنظ    م اوطلبت مزيد . المنظمة البحرية الدولية  اإليكاو تسبق قليال عملية     
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 بهـدف  منظمة البحرية الدوليـة لإعداد معيار لعملية  في أن يتعرف علىراغبا  المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ   
ك واحدا فقط من تدابير  الناتجة من الطيران باعتبار ذلثاني أكسيد الكربوناإلعداد المحتمل لمعيار في اإليكاو النبعاثات 

 علـى   الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     أن يقتصر االختيار أمام     عن استيائها من     العضوة    وأعربت .عدة
  .تدبير معين واحد

الفريق المعني بالطيران الـدولي وتغيـر      أكدت حاجة     المقدمة أشارت عضوة أخرى إلى أن العروض       -٣٤
برنامج عمل يحمـي مـصداقية      وضع   و افة به للمؤتمر الخامس عشر لألطر     لى وضع خريطة طريق خاص     إ المناخ

والحظت أن عرض المؤتمر الوزاري المعنـي بالبيئـة العالميـة    . ن الطيرانعاإليكاو في معالجة االنبعاثات الناتجة  
 بطريقة مهمة تطورات معينة على المستوى الوزاري بين قد أظهر ) ٢٠٠٩ يناير   ١٦ و ١٥وكيو،  ط(والطاقة في النقل    

 قد أشار إلى ما تـستطيع   فريق العمل المعني بالنقل الجوي    ظت العضوة أن العرض المقدم من       والح. الدول المشاركة 
لفجوة ا أنه يتعين على اإليكاو التركيز على تحليل بعاثات الناتجة من الطيران، وأكدتصناعة الطيران عمله لخفض االن

التحالف الدولي للطيران   اعتبرت أن عرض    إنها  بل  . اإلجراء الذي يتعين اتخاذه   ماهية  المسائل البارزة و  ماهية  لتحديد  
المؤتمر الخامس عشر  إلى ه اإليكاو إلى أن تقدمتحتاج أثار المسألة االستراتيجية المتعلقة بما       ألنه أكثر أهمية    المستدام

ـ  شامل للتصدي لقدمه إلى العالم كحل     تة العالمية فيما     بالثق االحتفاظ  لكي تضمن  رافلألط ـ صادرةالنبعاثـات ال ن  ع
 ت الحادثة في المحافل قدم سياق التطورا ألنهوحدة البيئة رئيسةالذي قدمته عرض  ال بفائدةت العضوة   أشادو  .الطيران
لى العروض المذكورة، أن ثمة حاجة إلى خطة عمل تقودها اإليكاو وهـي فـي             ذي استند إ   رأيها، ال  تمثلو . األخرى

بشدة  ويجب أن تركز اإليكاو   . الت مع المؤسسات المختلفة مهمة    التفاعف .لألطرافالمؤتمر الخامس عشر    طريقها إلى   
  . صحيحة يتسنى لها تحديد أهداف حتىعلى العمل خارج المنظمة

  وأنها كانت تشاركالمنظمة البحرية الدوليةضطلعت بدور نائب الرئيس في وذكرت العضوة أن دولتها ا  -٣٥
، كلما أتيح لها ذلك، ووافقت علـى أن         ة حماية البيئة البحرية    لجن  اجتماعات    بما فيها  المنظمةاجتماعات  في  شخصيا  

 معالجة االنبعاثات بشأن ر فيه المناقشاتودت الذي مكانالف.  تختلف اختالفا جوهريا  المنظمة البحرية الدولية  استراتيجية  
المنظمة البحريـة   نشئ  ولم ت . في مجال الطيران  لجنة حماية البيئة     ل ، وهي لجنة مناظرة   لجنة حماية البيئة البحرية   هو  

 الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ      أو إطار مؤسسي إضافي ك      خاص آخر   أي هيئة أخرى، أو فريق     الدولية
لجنـة  لعمل الذي كانت تقوم بـه   يشبه في تفاصيله إلى حد بعيد ا لجنة حماية البيئة البحريةعمل و .لدفع المسألة قدما 

ركز هذا العمل على التدابير وي. الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ قبل إنشاء انفي مجال الطيرحماية البيئة 
الفريق المعني   وأنشأت متعمدة     اإليكاو نهجا يقوم على السياسات     تبعتخرى،  ومن ناحية أ  . التقنية وليس على السياسات   

 التقدم  توى استراتيجي أعلى لمساعدتها في     المناقشات المتعلقة باالنبعاثات إلى مس      لرفع بالطيران الدولي وتغير المناخ   
 قالت إنو.  عن اإليكاوإذا متخلفة بشكل و آخر     المنظمة البحرية الدولية  . لألطرافالمؤتمر الخامس عشر    بمقترح إلى   
المنظمة  حذر فيما يتعلق بتوقع أن تتولى   نها دعت إلى توخي ال    غير أ ،  ةبالغ األهمي  المنظمة البحرية الدولية  التفاعل مع   

 متخلفة قليال عن    المنظمة البحرية الدولية  ف:  لها وجود  يس، في تقييمها الشخصي،     هذه القيادة ف.   القيادة البحرية الدولية 
 تتبعان منظمتينال، فإن   المنظمة البحرية الدولية   التآزر بين اإليكاو و    أهميةورغم  . اإليكاو في معالجة مسألة االنبعاثات    

. مختلفةيها  عل انزي يرك تالنقاط  ال نأكما  . مع مسائل معينة    بطرائق مختلفة   عني أنهما تتعامالن    مما ي نهجين مختلفين   
أن تسعى أيضا    ،المنظمة البحرية الدولية   مع   ة أنه يتعين على اإليكاو، باإلضافة إلى سعيها إلى التفاعل         وأكدت العضو 

اع الرفيع المستوى الـذي      االجتم  حتى  على األقل   إلى األمام  طريقهاضع خريطة   إلى التفاعل مع منظمات خارجية لو     
ائدة المحتملة  وسوف تعظم هذه التفاعالت الف    . الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ      برنامج عمل    سيطرح عليه 

  .هذا الفريقل
لجنة حماية البيئة تعين تشجيع  أنه يىخرة أ عضوت، أكدوحدة البيئة رئيسة ضوء العرض المقدم من في  -٣٦

، أو لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ على الخروج بنتائج للفترة الفاصلة لالجتماع الرابع لفي مجال الطيران
يث ، وتحدالتدابير القائمة على آليات السوقالنتائج األولية للجولة الثانية، وو في مجال التنبؤ، اقبل ذلك، فيما يتعلق بعمله

وسوف تكون هذه المعلومات    ). الفرص التشغيلية لإلقالل من استخدام الوقود وخفض االنبعاثات        (٣٠٣ كتاب الدوري ال
مفيدة في توفير مدخالت حول الطريقة التي يمكن بها ألنواع مختلفة من التدابير أن تساعد في تحقيق األهداف الطموحة 

لجنة  الزمنية لاألطر من حيث تعديل رئيسة وحدة البيئةت التي أشارت إليها  أيضا استيفاء البياناة العضوتوأيد. الشاملة
، التي كانت أكثر  لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     الزمنية ل  األطر لتتفق مع    في مجال الطيران  حماية البيئة   
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ـ   تغير المناخ المتعلقة ب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية      ةراتساقا مع فك   ، ٢٠٢٠، و٢٠١٢ت الحاضـر، وهـي      في الوق
، ٢٠٥٠ سـنة  مفاهيم متعمقة بشأن أن تقدم أي في مجال الطيران  لجنة حماية البيئة    سوف يطلب أيضا من      . ٢٠٢٥و

لجنة حماية البيئة  من من المفيد أيضا الحصول على مؤشرقالت إن و. حتى إذا لم تكن على نفس الدرجة من التفصيل        
ت روذك.  الكربون الذي يمكن فيه الوصول إلى تعادلالوقتب يتعلقفيما ياناتها وتنبؤاتها، بناء على ب، في مجال الطيران

التحالف الدولي للطيران عرض تقديم  في الطيران قد تأكدت أثناء ثاني أكسيد الكربونأن قيمة معيار انبعاثات ب العضوة
لجنـة  ، وسألت عما إذا كانت مام الجمهور المعيار من عدمه سوف تستقطب اهتذلك وجود   مسألة ، وأكدت أن  المستدام

 قد نظرت في وضع مثل هذا المعيار والمدة التي سيستغرقها إعداده ومدى صعوبة ذلك، في مجال الطيرانحماية البيئة 
وفي إشارة إلى التعليق   .  واالعتبارات األخرى  سيد النيتروجين اكأمعيار انبعاثات   م  استخدمع ا  مع مراعاة تحقيق توازن   

 بأكثر العروض فعالية لبرنامج عملها، تغير المناخالمتعلقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حاجة إلى تزويد عملية على ال
هـا  زكي أن يلفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المنـاخ سألت العضوة عما إذا كانت ثمة سلسلة من الرسائل يمكن ل 

  . األعضاءهابصورة جماعية لإليكاو ولدول
 كان له رأيه الخاص     الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     حظ عضو آخر أن كل عضو في        ال  -٣٧

لفريق المعني بـالطيران الـدولي      ل ه الينبغي  بناء على مشاركة دولته فيها، وأكد أن       المنظمة البحرية الدولية  في عملية   
عمليتها في تقديم المساعدة للفريق فـي صـياغة    بشأن المنظمة البحرية الدولية  أن ينتظر إيضاحات من      وتغير المناخ 
  .عملية اإليكاو

 فيمـا يتعلـق بالمـداوالت       ، على أنه،  رئيسة وحدة البيئة  ردا على نقاط أثيرت أثناء المناقشة، وافقت          -٣٨
اثـات   النبع  معـايير  منذ زمن طويل  مثال  فاإليكاو تمتلك   . المنظمة البحرية الدولية   ، كانت اإليكاو متقدمة على    والنتائج

 ال تـزال فـي مرحلـة     المنظمة البحرية الدولية   عاثات، في حين أن   االنبب حول االتجار    توإرشاداأكاسيد النيتروجين   
 مـن بروتوكـول   ٢-٢ادة ن بموجب الما مرتبطتالمنظمة البحرية الدوليةوذكرت أن اإليكاو و.  هذه المسائل استكشاف
 الناتج عن الطيران والشحن البحري، وأكدت أن ثمة فائدة       الحرارياالحتباس  غازات   بمعالجة انبعاثات    ةتعلقكيوتو الم 

وال تـشمل هـذه   . تغيـر المنـاخ  المتعلقـة ب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  إزاءكبيرة في وجود استراتيجية مشتركة    
وني نص القـان   بل أيضا اتخاذ موقف مشترك حيال ال       لعمل بها في هذا المحفل    االستراتيجية فقط الطريقة التي ينبغي ا     

  .٢٠١٢ لبروتوكول كيوتو وحيال أي نص تفاوضي لما بعد سنة الحالي
 ، وأشـارت إلـى  المنظمة البحرية الدوليـة  بين اإليكاو و   ي فعل  وجود تعاون  رئيسة وحدة البيئة  وأكدت    -٣٩

 المـوظفين   واالتصاالت بين رفيعة المستوى في كل من المنظمتين في اجتماعات المنظمة األخرى           المشاركة اإلدارة   
تغير المتعلقة باقية األمم المتحدة اإلطارية اتفالتعاون قائم مع أمانة مثل هذا ن وقالت إ. يعي المستوى في المنظمتينرفال

  .، مؤكدة أنه بهذه الطريقة سوف يمكن فهم العمليات الثالث والربط بينهاالمناخ
، من خالل األفرقـة   أن تعمل مجال الطيران  فيلجنة حماية البيئة    بإمكان   أن   رئيسة وحدة البيئة  أكدت    -٤٠

غير أنه يتعين على . ٢٠٥٠، و٢٠٢٥، و٢٠٢٠، و٢٠١٢ للسنوات  الالزمةاستيفاء البيانات على  العاملة المعنية فيها،    
في لجنة حماية البيئة  الكربون قبل أن يطلب رأي  أن يضع تعريفا لتعادل    فريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     لا

 مـن  ثاني أكسيد الكربـون نبعاثات المعيار تعيين وفيما يتعلق ب.  الذي يمكن فيه تحقيق ذلك   في الموعد   الطيران مجال
 ١٧-٨ (في مجـال الطيـران  لجنة حماية البيئة  أن االجتماع الخامس لرئيسة وحدة البيئة  محركات الطائرات، ذكرت    

استعمال الوقود في الطيران  ب فيما يتعلق تصادي كاف   قد خلص إلى أنه كان هناك ضغط اق       ) ٢٠٠١ يناير/كانون الثاني 
تكاليف التشغيلية لـشركات    الل جزءا كبيرا من     ثلتشجيع استخدام تكنولوجيا أكثر كفاءة لمحركات الطائرات، ووقود يم        

لجنة وقد عرضت المسألة مؤخرا على . هذا المعيار لم يكن يعتبر ضروريا في ذلك الوقتوجود   ثم فإننمالطيران، و
 تقديم تقريرعنها في اجتماعه القادم مع الفريق العامل الثالثسوف يعالجها  مرة أخرى وفي مجال الطيرانحماية البيئة 

  .في مجال الطيران حماية البيئة  فريق التوجيه التابع للجنةإلى
مة التدابير  من محركات الطائرات قد أدرج في قائثاني أكسيد الكربونذكر الرئيس أن معيارا النبعاثات   -٤١

 بـإبالغ   رئيسة وحدة البيئة   ، وطلب أن تقوم   دة في تقرير الفريق العامل الثاني     المحتملة لخفض انبعاثات الطيران الوار    
 في مجال الطيـران   لجنة حماية البيئة      بنتيجة مداوالت      المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     فريقاالجتماع الرابع لل  
  .حول الموضوع
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   أن يعدها الفريقعناصر اإلجراءات وعناصر السياسات العامة التي ينبغيتخطيط : ل األعمال من جدو٣البند 
  ٢٠٠٩ فبراير /  شباط١٦ع التنسيقي المنعقد في  موجز الرئيس لمناقشات االجتمااستعراض مبدئي لمشروع

يقي الذي عقد    الرئيس لمناقشات االجتماع التنس    د ذلك بصورة مبدئية في مشروع موجز      نظر الفريق بع    -٤٢
  .الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخفي عملية المضي قدما : األهداف الطموحةفي اليوم السابق تحت عنوان 

أثناء االجتماع التنسيقي من أن الفقرة األولى  ما أعرب عنه من قبل من شكوك د أحد األعضاء مجدداكأ  -٤٣
ه توذكر األسباب التي جعل. ية تقتصر على األهداف في شكل كفاءة الوقود     قد جعلت األهداف الطموحة الجماعية العالم     

وذكر العضو أن حال ممكنا اقترح أثناء االجتماع التنسيقي يتمثل . رأيذلك ال على يبقىيعتبر أن ذلك غير كاف بالمرة و
حق أثناء االجتمـاع  ، على أساس أن النص سوف ينقح في وقت الينسبين قو" في شكل كفاءة الوقود"بارة  في وضع ع  

تمثل في  وثمة حل بديل ي. ذلكيوافق علىلن انه  أوضح غير أنه .  المعني بالطيران الدولي وتغير المناخللفريقالثالث 
البيئة العالمية والطاقة في المتعلق بإلعالن الوزاري من ا) ٢ (١٠ المستخدمة في الفقرة جعل النص يتوافق مع الصياغة

دعم جهود اإليكاو في   ("٢٠٠٩ يناير /  كانون الثاني  ١٦في    البيئة العالمية والطاقة في النقل     تمرالنقل الذي اعتمده مؤ   
أشار و. الموجز، التي تجاوزت نص مشروع ...")ة الوقود، تحديد أهداف طموحة عالمية ممكنة، بما فيها في شكل كفاء

 فيهم وزير دولته، قد وقعوا      ن، بم لي وتغير المناخ  الفريق المعني بالطيران الدو    أن وزراء الكثير من األعضاء في        إلى
قتـرح أن يـنقح الفريـق    او.  التزام حكومته بمكافحة تغير المناخلى يرغب في الخروج عال اإلعالن، مؤكدا أنه     ذلك

نص الحالي للفقرة   قبول ال جد صعوبة في    يأنه  ا  كدمؤ المذكورة المستخدمة في اإلعالن الوزاري إليجاد حل،         الصياغة
  . الموجزولى من مشروعاأل
 أثنـاء االجتمـاع     توصل إليـه   تم ال  سجال لتوافق اآلراء الذي   يمثل  الموجز  مشروع  الحظ الرئيس أن      -٤٤

الفريق المعني بالطيران الدولي وتغيـر       أنه لم يكن هناك اتفاق عام على أن يوصي           ه هو روقال إن مايتذك  و. التنسيقي
 الوقود، رغم أنه كان هناك اعتراف بأن هذه كانت مسألة ينبغي مناقشتها              بأهداف طموحة عالمية تتجاوز كفاءة     المناخ

وقال العضو أن المسألة قد تركت مفتوحة تماما في . األولي إطار تقرير الفريق العامل  ف للفريقأثناء االجتماع الثالث    
  . مفتوحةظلنهاية االجتماع التنسيقي وينبغي أن ت

 عدد من األعضاء اآلخـرين  أعرب موجز المناقشات، راهنة في مشروع  غة ال تأييدا لإلبقاء على الصيا     -٤٥
 ٢٢-٣٦ كما وردت في قرار الجمعية العمومية الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخعن قلقهم من تغيير والية 

 إلى أنـه إذا     ونبه عضو . أقواسبين  " في شكل كفاءة الوقود   " ووضع عبارة     من المنطوق  ٢ الفقرة   ألف، التذييل كاف،  
لمناقشات ينبغي أن توضعا بين     لموجز  ال مشروعالفإن الفقرتين اللتين تشمالن     ،  أقواسكانت هذه العبارة ستوضع بين      
 الحد من   ١ التذييل من بروتوكول كيوتو التي يتعين بموجبها على األطراف في           ٢-٢أقواس ألنهما ال تتعلقان بالمادة      
 فـي  المسؤوليات المشتركة ولكنها متباينة   بالكامل مبدأ    انعكستال  دولي أو خفضها، و   انبعاثاتها الناتجة من الطيران ال    

 مـوجز  فقرتي مـشروع على ديه تحفظات قوية  وكانت ل .  الخاص تغير المناخ المتعلقة ب اقية األمم المتحدة اإلطارية     اتف
 عضو آخر ووجه. قبول بالمرةون ذلك غير مفسوف يك. المناقشات، وبخاصة إذا وضعت العبارة المذكورة بين أقواس       

 قد ناقش المسألة التقنية األولالفريق العامل "شارت إلى أن ، التي أاألول من تقرير الفريق العامل ٣٥ االنتباه إلى الفقرة
عندما  زيادة تعادل الكربون    حققوسوف تت .  كفاءة الوقود  بداللة يتم التعبير عنه      الكربون لزيادة تعادل  المتعلقة بمقياس 

 نه لم تكن ثمة حاجة إلى، وأكد أ"اءة الوقود مساويا لمعدل الزيادة في اإليرادات للطن الكيلومتري ون معدل تحسن كف   يك
  .بين أقواس" في شكل كفاءة الوقود"وضع عبارة 

ه ينبغي أن نتذكر دائمـا قـرار الجمعيـة           بأن ضو الذي كان قد أعرب من قبل عن شكوك        اعترف الع   -٤٦
قـارن   (الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     غير أنه أكد أن اختصاصات      . ذييل كاف ، الت ٢٢-٣٦العمومية  

ل القصير، والمتوسـط،  اجالفريق إلى النظر في أهداف في اآل تدعو) WP/1,Appendix B ،، التذييل باء١ العمل ورقة
الفريق المعنـي     هناك ما يحول بين    ه لم يكن  وكان من رأيه أن ذلك يعني بوضوح أن       . والطويل إلرشاد برنامج العمل   
. إلى ما وراء كفاءة الوقود عند النظر في األهداف الطموحـة العالميـة            قدما  المضي   و بالطيران الدولي وتغير المناخ   

المتعلق من اإلعالن الوزاري    ) ٢ (١٠ المذكورة المستخدمة في الفقرة      الصياغة وأشار العضو إلى أنه قد يوافق على      
 ، فإنالفريق جزءا مهما من عمل من كون كفاءة الوقود  رغم  على ال  ألنها تعترف بأنه     ة والطاقة في النقل   لبيئة العالمي اب

ل الفريق إلى نتيجته وطلب العضو أن يوضع ذلك في االعتبار عندما يص. على كفاءة الوقودعمل هذا الفريق ال يقتصر
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 أن يعمل على أساس توافـق اآلراء،  الدولي وتغير المناخالفريق المعني بالطيران    ه كان يتعين على   أنبذكر  و. النهائية
  . عن رغبته في تسجيل أنه لم يكن يؤيد توافق اآلراء الذي أشار إليه الرئيساعربم

وردا .  أثناء االجتماع التنسيقي التي دارتعكس بدقة المناقشة موجز المناقشات يمشروعأكد الرئيس أن   -٤٧
المـسؤوليات   "لفقرة األولـى بكلمتـي     المستخدمة في الجملة الثانية من ا      "قدرات" كلمة   على اقتراح باالستعاضة عن   

 من بروتوكول كيوتو، أكد على أن الصياغة الحالية هي ما اتفق عليه حتـى اليـوم                 ٢-٢ق مع المادة    سلتت" التاريخية
لمناقشات في شكله الراهن  موجز امشروعاإلبقاء على بأن يتم    على اقتراحه،    ةفقتمت الموا واقترح الرئيس، و  . السابق

 يمكـن أن  استبعاد أي آراء الحقةعكس النقطة التي وصلت إليها المناقشة أثناء االجتماع التنسيقي، مع عدم         حيث أنه ي  
  .الوثيقةتلك تجعل الفريق يعود إلى مناقشة 

   بشأن األهداف الطموحة العالميةتقرير الفريق العامل األولعرض 
 المعنـي باألهـداف الطموحـة    األولرئيسة الفريق العامل    ) كندا( بيك   –يتس  غراف. ة ب يدتحدثت الس   -٤٨

والحظت .  االجتماع التنسيقي في اليوم السابق، الذي عرض في)WP/2 العملورقة (عامل العالمية، عن تقرير الفريق ال
 مـن التعليقـات يتعلـق    وكان كثير.  اآلراء فياربتم التوصل إلى درجة من التق االجتماع كان قد    ذلكأنه مع نهاية    

. ، يمكن اآلن تحديـده بدقـة       التقسيم ذلك ل  وتم وضع أساس    .إلى مراحل الفريق  بالطريقة التي ينبغي بها تقسيم حوار       
موحة عالمية على مستوى     واإليكاو في تحديد أهداف ط     الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     وينبغي أن ينظر    

 األطرنهجا مماثال ثم نظر في       األولواستعمل الفريق العامل     . ة على فرادى الدول   التزامات محدد فرض  جماعي ال ت  
الفريـق   كما نظر .حديدهاتفي كيفية ل القصير، والمتوسط، والطويل و اجالئمة لهذا الجهد الجماعي، في اآل     الزمنية الم 

  .لمية نفسهافيما يمكن أن يكون مقياسا لكفاءة الوقود واألهداف الطموحة العا األولالعامل 
ية  الزمنيتم االتفاق عليها أن تكون جداولهاأنه من المهم ألي أهداف طموحة عالمية رئي بصورة عامة      -٤٩

 األطـر  مع إدراك أن هذه     ،تغير المناخ ب المتعلقةاقية األمم المتحدة اإلطارية     تفالزمنية ال  األطرمتفقة بقدر اإلمكان مع     
 فـي  ٢٠١٢  يصل إلى سنةالجدول الزمنين والمتصور أ. ي يستوجب رصدها  ، األمر الذ  يمكن أن تستمر في التطور    

هـذه   في تقرير الفريق العامل ظهرتقد و.  في األجل الطويل  ٢٠٥٠ في األجل المتوسط، و    ٢٠٢٠ األجل القصير، و  
  . المناقشةالتي عكستها تلكوق الدقيقة رالف
 الوقـود   مـن المستهلكة   لتراتالعدد   ستند إلى خياري: خيارين لمقياس كفاءة الوقود   أقر الفريق العامل      -٥٠

للمقياس وهو مشابه  في مجال الطيرانلجنة حماية البيئة     تنظر فيه آخر  ؛ و   المؤدى كيلومتر للطن    على اإليراد  مقسوما
  هـدف  وعند النظر في  .   في المسافة   الحمولةحاصل ضرب   ة على    تقسم كتلة الوقود المستهلك    إذإلى حد بعيد،    األول  
 فاستعمل سـنة   .لوقود في األجل القصير، استعمل الفريق العامل المستويات التاريخية كمؤشر مبدئي للمستقبل         كفاءة ا 
وذكرت رئيسة الفريق العامل أن  . غير المناخ المتعلقة بت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية      كخط أساس للمقارنة مع      ١٩٩٠

الفريق المعني بالطيران الدولي  كخط أساس، وأشارت إلى أن ٢٠٠٥ قد استعمل سنة فريق العمل المعني بالنقل الجوي
 المتوسط السنوي لتحسن كفاءة الوقود ه قد تم تعييننوقالت إ. مناقشة مسألة خطوط األساس قد يرغب في وتغير المناخ

جـل  األفترة مجمل وعند تطبيق مجال المتوسط السنوي هذا على      .  ٪٢,١ إلى   ٪١,٧  بنسبة    ٢٠٠٦ – ١٩٩٠للفترة  
وكانـت  %. ٣٧,٨إلى % ٣١,٥ تراكمي اإلجمالي لكفاءة الوقود  بلغ معدل التحسن ال،٢٠١٢ إلى   ١٩٩٠ من   القصير

 لترا ٣٧,٩ لترا إلى ٣٥,٥، من ٢٠١٢سنة أي في  قصيرة األجل،   الكفاءة الوقود المطلقة التي تحققت في نهاية الفترة         
يات التي واجهها الفريق العامل فيما يتعلـق         بعض التحد  تنطاقاوتعكس هذه ال  .  من اإليرادات  كيلومترطن   ١٠٠لكل  

لفريـق المعنـي   ل نه ينبغـي  أر رئيس الفريق العاملذكو. كما كانت هناك فوارق في المنهجيات المستخدمة  . البياناتب
ذييل التية المذكورة، والتي وردت أيضا في       دشار أن ينظر فيما إذا كان حجم األرقام اإل        بالطيران الدولي وتغير المناخ   

لدى نظره أن يناقش أيضا  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخويتعين على  . ، مقبوالWP/2ورقة العمل لألف 
يرغب في تحديد وإلى أي مدى ) التكنولوجيا، الكفاءات التشغيلية، إلخ(ما يحتمل تحقيقه فيما يتعلق بالتدابير في المسألة 
  .موحات ينبغي أن تكون أهدافا مرنة االجتماع التنسيقي في اليوم السابق، فإن الطوكما أشير أثناء. أهداف مرنة

 رئيس الفريق العامل أنه على الرغم من أن الفريق العامل قد نظر في األهداف الطموحة العالمية                 ذكر  -٥١
ات حديد عدد من الخيـار وتم ت . في األجلين المتوسط والطويل، فإنه لم يصل إلى توافق في اآلراء بشأن هذه األهداف 

ووضع الفريق العامل توصيتين تتعلقان باألهداف الطموحة العالمية، إحداهما تتعلـق     . WP/2 ورقة العمل  أدرجت في 
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هـي   وهو هدف مهم جدا لإليكاو، واألخرى تتعلق بأهمية اإلبـالغ، و     ٢٠١٢بأهمية تحسين جمع البيانات بحلول سنة       
  .٣ و ٢ الفريقين العاملين أيضا في تقارير مسألة أشير إليها

 WP/2 ة العمل الثاني الوارد في ورقة١لتقرير النهائي لفريق العمل  اإلى المناقشة التي تلت ذلك استندت  -٥٢
  .مع استبعاد التذييل باء في ضوء تعليق ذكر أنه ال يعكس آراء كل األعضاء

 القائل باستخدام ١ستوى فريق العمل   متحدة على م  االقتراح الذي تقدمت به الواليات ال     بذكرت عضوة   و  -٥٣
 الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ أن ذلك سيمكن إذ ٢٠٢٠ألجل المتوسط بدال من كحد زمني ل ٢٠٢٥سنة 

ح إدخال تكنولوجيا جديدة على مـستوى أكثـر         تيمن أن يكون أكثر طموحا عند تحديد أهدافه الطموحة العالمية كما ي           
 فقط يتعلقالتوقع إحراز تقدم أكبر بصورة ملموسة إذ أن . هدافك من قدرة الدول على تحقيق هذه األ، فيزيد بذلشموال
برنامج  وي التكنولوجيا، كالتقدم المرتبط بالجيل التالي للحركةالتقدم فأوجه  أنواع وقود بديلة للطيران بل أيضا ببإدخال

ـ اان هناك إطارأن  وأشارت إلى .سماء أوروبية موحدة لإلدارة والبحث في الحركة الجوية         تـراوح  يا مـشترك ا زمني
  .تكنولوجيات جديدة في السوقأي ل وخد سنة ل١٥  و١٢بين
  من األفـضل أن    عام بأن شعورأنه كان هناك     إلى   ، في هذا الصدد،   األولرئيس الفريق العامل     أشارو  -٥٤

تفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة      الزمنية ال  األطر من    قدر اإلمكان  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     يقترب  
 الزمنية يمكن أن تتغير، فقد اعتبر الفريق العامل أنه قد يحتاج      األطر غير أنه مع إدراك أن هذه        .تغير المناخ المتعلقة ب 

ا تـتمخض   حسب م المعني بالطيران الدولي وتغير المناخللفريق الزمنية األطريير إلى اإلبقاء على بعض المرونة لتغ     
 ختيارأنه إذا كان ا    األولواعتبر رئيس الفريق العامل     . تغير المناخ ب المتعلقةاقية األمم المتحدة اإلطارية     اتفعنه عملية   

تغاضـي عـن     ال سيساعد في تحقيق نتائج أكثر طموحا، فإن األمر قد يستحق         ألجل المتوسط   حدا زمنيا ل   ٢٠٢٥عام  
وردا على  .  بشكل محدد، فقد كان من االعتبارات المهمة       لكالعامل لم يناقش ذ   رغم أن الفريق    و.  العيوب المقترنة به  

 يق العامل، أوضح الرئيس أنه قد رئي أنه من األجدى، مـن منظـور          استفسار يتعلق بخط األساس الذي يستعمله الفر      
 نفس الصدى الجيد ولن يكون لذلك. ١٩٩٠ في تحسن كفاءة الوقود منذ  التي تحققتاالتصاالت، االعتراف باإلنجازات

  .٢٠١٢ إلى ٢٠١٠من أي في الفترة عامين، الالحقة في كفاءة الوقود لنات ي الفريق فقط عن التحسأبلغإذا 
 الزمنية وتقييم معقوليتها إذا تم أوال تحديـد األهـداف           أنه سيكون من األسهل تحديد األطر     أكد عضو     -٥٥

 لم يصل إلى توافق في اآلراء بشأن الهدف الطموح  األول العاملوالحظ في هذا السياق أن الفريق . الطموحة العالمية
هدف نسبي في األجل الطويل، ألن يواصل        لتحديد   غير أنه كان هناك تأييد عام، بالنسبة      . العالمي في األجل المتوسط   

على المـستوى   االحتباس الحراريغازات  من االنبعاثات اإلجمالية ل٪٣ تمثيله ما اليزيد عن  – كحد أدنى    –الطيران  
 زمنـي   إطار لم تحدد أي     تغير المناخ ب المتعلقةة األمم المتحدة اإلطارية     اتفاقيكما أكد العضو أن     . ٢٠٥٠العالمي في   

نهاية فترة االلتزام األولـى بموجـب       وهو  ،  ٢٠١٢والتاريخ الوحيد هو    . االحتباس الحراري غازات  لخفض انبعاثات   
وأكد أن التقسيم العام    . الثانية هو السنة التي تبدأ فيها فترة االلتزام         ٢٠١٢ام  يعرف ما إذا كان ع    الو. بروتوكول كيوتو 

 الفريق لألجل الطويل يقوم على سيناريوهات ٢٠٥٠ لألجل المتوسط، و٢٠٢٠ لألجل القصير، و٢٠١٢سنة الذي حدد 
تغير المتعلقة بالمتحدة اإلطارية تفاقية األمم  الأطر زمنية، وليس على أي (IPCC)الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 

  . على ذلكلفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخاالجتماع الثالث ل ووافق رئيس. المناخ
 الزمنيـة   طر سوف تنظر في األ    تغير المناخ المتعلقة ب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية      عضو أن    والحظ  -٥٦

، ٢٠٠٩ ديـسمبر / كانون األولفيلألطراف  المؤتمر الخامس عشر    ء   أثنا االحتباس الحراري غازات  لخفض انبعاثات   
 طر أن يعمل في تزامن مع األ المعني بالطيران الدولي وتغير المناخللفريقمشيرا إلى أنه رغم أنه قد يكون من المالئم 

وأكد عضو . آلنريخ ا هذه التوا الحالي، فمن السابق ألوانه االستقرارعلى في الوقت٢٠٥٠، و٢٠٢٠، و٢٠١٢الزمنية 
 زمنية   ينبغي أن تتفق مع أي جداول      الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ      الزمنية التي يعتمدها     طرآخر أن األ  

  .تغير المناخب المتعلقةاقية األمم المتحدة اإلطارية اتفيتم االتفاق عليها مستقبال في عملية 
إلى أنـه      المناقشة فأشار   الطيران الدولي وتغير المناخ    المعني ب   االجتماع الثالث للفريق   رئيسلخص    -٥٧

 ٢٠٢٠  لألجل القـصير، و    ٢٠١٢الزمني   اإلطاريتعين على الفريق مواصلة العمل، في الوقت الراهن، على أساس           
غير أن  .  بتغير المناخ   الحكومي الدولي المعني   الفريق  لألجل الطويل بناء على سيناريوهات     ٢٠٥٠لألجل المتوسط، و  

ويتعين .  إذا كان في ذلك فائدة٢٠٢٥خاصة بعام التوقعات الشأن  احتمال تقديم معلومات إضافية ب ال يعني استبعادذلك
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وإذا أسفرت عملية . نية لتحقيقهاالزم طرالمقترحة قبل تأكيد األلفريق النظر في جوهر األهداف الطموحة العالمية على ا
 زمني مختلـف مـع      أطار عن   تغير المناخ المتعلقة ب  المتحدة اإلطارية    تفاقية األمم اللألطراف  المؤتمر الخامس عشر    

  الزمنية لهـذه   طردة إلى مناقشة األ    محافل اإليكاو، فإن ذلك سيتيح فرصة للعو       أحداستمرارالنظر في هذه المسألة في      
 سيكون موجـودا    خالفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المنا     ض أن   افتراوال يعني ذلك    . لمرحلةاألهداف في تلك ا   

  .عندئذ
لتـرات  لعدد ال  يالحجم تقديرال استخدام   ومع تأييد . في مسألة مقياس كفاءة الوقود    بعد ذلك   نظر الفريق     -٥٨

 اسـتخدام بيانـات   إزاءت عضوة عن قلقهـا     برأع،  المؤدى لطن كيلومتر  ل اإليرادمقسومة على   الوقود  ة من   المستهلك
ن هـذه   ، أل  اإليراد للطن كيلـومتر    ق حساب ائ طر إحدى، في   كات الطيران الدليل الرسمي لشر  األنشطة المخططة في    

وحذرت من أن .  من حركة النقلرة، التي تمثل، في بعض الدول جزءا كبيرا تشمل رحالت الطائرات المؤجالبيانات ال
أن  البيئـة وحدة  والحظت رئيسة   . بيانات فعلية ضرورة استخدام   ذلك قد يؤدي إلى انحراف في المقياس، مؤكدة على          

ت  بيانات عن استهالك الوقود فـي الـرحال        ٢٠٠٨ مايو/  أيار ٢٧ بتاريخ   ٠٨/٤٤  الرسمي كتابال في   تاإليكاو طلب 
لرحالت الجويـة الدوليـة     وسوف يتم مطابقة البيانات المتعلقة بـا      . الجوية الدولية اإلجمالية المجدولة وغير المجدولة     

 ، بينما سـتعتبر    الدليل الرسمي لشركات الطيران    فعال من الدول وبيانات       على البيانات التي تلقتها المنظمة     ةولمجدلا
ن المصدر اآلخر للمعلومات    وقالت إ . بيانات جديدة وإضافية   لية غير المجدولة  البيانات الخاصة بالرحالت الجوية الدو    

 إلى –البوابة من تستعمل مبدأ  في مجال الطيرانلجنة حماية البيئة ، مشيرة إلى أن  المستمدة من النماذجهو المعلومات 
وفي تأكيدها على . لية غير المجدولةشمل بيانات عن الرحالت الجوية الدوت، التي ي بعض نماذجها المتقدمة البوابة ف–

 أن من األسهل كثيرا     رئيسة وحدة البيئة  ت  أشارى مزيد من البيانات عن هذه الرحالت األخيرة،         صول عل الحضرورة  
 من الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخوحذر أمين . لدولية المجدولة الرحالت الجوية االحصول البيانات عن  

ـ  ي  ال أنه ينبغي أن   ة الدوليـة  فترض أن المنظمة سوف تتلقى مجموعة كاملة من البيانات الفعلية عن الـرحالت الجوي
والحظت األمانة، في هذا الصدد، أن أقل من         .  الرسمية كتب على ال  هاترد كل ال   ألن الدول  المجدولة وغير المجدولة  

إضافة إلى ذلك، فعند مقارنة     و. ٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٧ بتاريخ   ٠٨/٤٤  الرسمي كتابال دولة ردت حتى اآلن على       ٥٠
. كبيرة في بعض األحيانأختالفات ، كانت هناك  الدليل الرسمي لشركات الطيران   الواردة في    بياناتال ب غةلالبيانات المب 

 الطريقـة   تلكانات ب على جمع البي  اعتمادا   تقدير االستهالك اإلجمالي للوقود في أغراض الطيران         من الصعب لذلك، ف 
 وقود في اجتماعها القادم في  اإلحصاءات ستناقش مسألة جمع بيانات استهالك ال لجنة األمانة أيضا أنوذكرت. الخاصة

ستعمل بيانات استهالك الوقود الخاصة بالنقل الدولي       ينهج  ها  ن نهج مختلفة يمكن اتباعها، بي     وثمة. ٢٠٠٩ مارس/ آذار
إلـى  جمع البيانات بهذه الطريقة والمأمول أنه مع تحول . حركة مجدولة وحركة غير مجدولةوالمحلي مع تحليلها إلى    

 ةيالرسمكتب الاإلبالغ من الدول أفضل من معدل الرد على معدل ات اإليكاو، سيصبح ء في برنامج إحصاعنصر ثابت
 ه سيتعين على الدول عندئذ    أن  االجتماع الثالث للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ          أكد رئيس و. شار إليها الم

أن تبذل قصارى جهدها لتحسين جمع البيانات إذا كان ذلك يمثل جزءا هاما من التقدم في اإلبالغ في ضوء األهـداف    
  .الطموحة العالمية

 تناولي الجانب التجاري من استهالك الطاقة وال      يتناول فقط ن مقياس كفاءة الوقود      عضو آخر إلى أ    نبه  -٥٩
 تأثير معدل االنبعاثات الناتجة عن كل لتر من   الضروري في مرحلة ما إدراج     معدل االنبعاثات، مؤكدا أنه سيكون من     

 ن الدول ال  أوذكر  . حا في المستقبل  كثر وضو وأكد أنه من المتوقع أن يكون معدل االنبعاثات القائم أ         . الوقود المستعمل 
 بيانات عن الـرحالت      من االتحاد الدولي للنقل الجوي     ، واقترح أن تطلب اإليكاو    تحتفظ ببيانات من شركات الطيران    

االتحاد الدولي  ن   إ الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ      أمين    وقال  .ة الدولية المجدولة وغير المجدولة    الجوي
ن شركات و تكال التي  في األقاليم شركة من شركات الطيران وأن ثمة فجوات في بياناته٢٥٠ ال يمثل إال ويللنقل الج

 ةقتعل يملك مجموعة كاملة من البيانات الم الاالتحاد الدولي للنقل الجوي فإن ،من ثمو. ها أعضاء في االتحادالطيران في
  .بالرحالت الجوية الدولية المجدولة وغير المجدولة

 لـم  الـذي  في الحين   أنه    االجتماع الثالث للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ          الحظ رئيس   -٦٠
أنواع وقود الطيران الحالية، فإن هذا التغير يمكـن أن          في انبعاثات الكربون من      حتى اآلن إال تغير طفيف    فيه  يحدث  
 سيكون من الضروري، ،لذلك. ت كميات أنواع الوقود البديلةد إذا تنوعت مصادر اإلمداد بالوقود، وبخاصة إذا زاديزدا

 مباشـرة العوامـل المختلفـة       مقترح إلى مقياس يعكس بطريقة    في المستقبل، النظر إلى ما بعد مقياس كفاءة الوقود ال         
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ـ  في مجال الطيران  لجنة حماية البيئة    وأشار إلى أنه يتعين أن يطلب من        . ثاني أكسيد الكربون  النبعاثات   ر فـي    النظ
 لمحركـات  ثاني أكسيد الكربـون  باإلضافة إلى معيار ل   ، أنواع الوقود البديلة   يراعيتطوير مقياس جديد لكفاءة الوقود      

 قد ناقشت في في مجال الطيرانلجنة حماية البيئة  أن رئيسة وحدة البيئةوذكرت  .  كما اقترح أحد األعضاء    ،الطائرات
مكن إدماجها  يأنواع الوقود البديلة ورأت أنه       بالنسبة إلى    حياة لدورة ال  لصافية ا كيفية مراعاة الفوائد البيئية   وقت سابق   

تواصل  أن في مجال الطيرانلجنة حماية البيئة ويمكن ل. في مقياس كفاءة الوقود الحالي عند توفر المزيد من المعلومات
المحركات من  ثاني أكسيد الكربونثات خاص بانبعامقترح وفي إشارة إلى اقتراح بتقديم أي معيار .  هذه المسألةدراسة
عمل في تعاون وثيق مع ت أن اإليكاو رئيسة وحدة البيئةلتقييمه، أكدت   الحكومي الدولي المعني بتغير المناخالفريقإلى  

 مي الـدولي   الحكـو  فريقللالتابعة   عن الجزء الخاص بالطيران في قاعدة بيانات االنبعاثات          اإليكاو مسؤولة و. فريقلا
 فريقالجزءا من قاعدة بيانات هذه القاعدة تصبح فسوف  وإذا قامت المنظمة بتوسيع قاعدة بياناتها، خ بتغير المنانيالمع

  .مي الدولي المعني بتغير المناخالحكو
الدائرة   على مسافةال قياس كفاءة الوقود  في   ستعملأن ت  أن الفريق العامل أوصى ب     اءعضأحد األ الحظ    -٦١

 بالنـسبة   هذه األخيرة تختلـف،    ، وأكد أن  الطيران الفعلية المقطوعة  مسافات  بدال من استخدام    ت  بين المطارا العظمى  
 إدارة الحركة الجويةعوامل تتعلق ب بسبب  على الدائرة العظمى بين المطاراتالمسافة، عن لدولته ولبلدان نامية أخرى

 من تقرير الفريق العامل عن خـط  ٣٢اه إلى الفقرة  االنتب وجهثم.  الفريق العامل رأيهولذلك، فإنه ال يشاطر  . وغيرها
 جماعية  هي أهدافاألساس الذي ينبغي أن تقاس عليه التحسينات في كفاءة الوقود، مؤكدا أن األهداف الطموحة العالمية

صبح بحيث ي " شركة طيران أو دولة عضو     "عبارةح لذلك حذف    واقتر. التزامات محددة على فرادى الدول     تفرض   وال
بـأن متوسـطا    األولفي إطار خط أساس تقاس عليه التحسينات في كفاءة الوقود، يوصي الفريق العامل       "لفقرة  انص  

  . على ذلكةفقاوتمت المو. "سنة واحدةمتوسط ، بدال من  أكبردقةب  األداءلثالث سنوات سيمثل
، فإنه لـن     المطارات موافقة على المسافة على الدائرة العظمى بين      أكد عضو آخر أنه في حالة عدم ال         -٦٢

.  قياس كفاءة الوقود   في الطرق الدولية    علىمالحة الجوية   تكون ثمة طريقة تعكس التحسينات التي تطرأ على أنظمة ال         
 من اتفاقية )تقديم التقارير إلى المجلس( ٦٧، بموجب المادة بلغ إلى اإليكاوي  اإليراد للطن كيلومتروأكد أنه نظرا إلى أن

 في مقياس كفـاءة     المسافةهذه    ينبغي استعمال  نه، فإ المسافة على الدائرة العظمى بين المطارات      على أساس شيكاغو،  
 هي الوسيلة الـشائعة لقيـاس   كيد على أن المسافة على الدائرة العظمى بين المطارات    وتم التأ  . الوقود كإجراء عملي  

 قطوعةعلى أنه من الصعب تحديد المسافة الفعلية الم   كما تم التأكيد    .  أن تلتزم بهذا المعيار     للدول ينبغيالمسافات وأنه   
المسافة استخدام    أن هناك رأي عام مؤيد لإلبقاء على االجتماع الثالث للفريق رئيسحظوال. ة دوليةكل رحلة جويفي 

  . في قياس كفاءة الوقودعلى الدائرة العظمى بين المطارات
تعمل في قياس كفاءة  قياسيا للركاب يسا متوسطا وزنيكاو اإلحددفيما يتعلق بتوصية الفريق العامل بأن ت  -٦٣

 داخل اإليكاو ومـن خـالل        بشكل جيد  معتمدقياسي للركاب   متوسط  ن  أن هناك فعال وز    الحظ أحد األعضاء  الوقود،  
لـة، فإنـه    يونظرا إلى أن تغيير األوزان يعتبر عملية معقدة وطو        .  تستخدمه  الوطنية وأن شركات الطيران    التشريعات

 التغيرات الموسمية، كارتداء مراعاةغير أنه لوحظ أن هناك تغيرات تسمح ب. بغي تشجيع استخدام وزن متوسط قياسيين
 تحددو). دولةمؤجرة أو مج(الركاب مالبس ثقيلة في فصل الشتاء باإلضافة إلى ظروف أخرى كطبيعة الرحلة الجوية           

ح يضتووطلب . ذلك الوقت في على الوزن القياسي المستخدم  بناء  اإليرادات للطن الكيلومتري أرقامشركات الطيران
قياسي واحد للركاب أو أنها ستسمح بتحديـد أوزان متوسـطة     متوسط توصية الفريق العامل تتعلق بوزن   ما إذا كانت  

  .ف الظروفختالتختلف باقياسية 
 في مجال الطيران  ية البيئة   لجنة حما إحالة هذه المسألة إلى      األول الفريق العامل    ة رئيس تعندما اقترح   -٦٤
طريقـة  ن الفريق العامل قد نظر في مسألة ما إذا كان يتعين توحيد الوزن المتوسط للراكب، لتوحيد                  إ تمشورة، قال لل

 وفي هذه الحالة سوف تكون ،وقد تكون اإلجابة بالنفي  . للطن كيلومتر  اداإليرحساب  من أجل   القياس وتبسيط البيانات    
لفردية في س األوزان اا على دقة قيةكبيربدرجة د واالختالف مع االعتماد يلية إلى حد ما من التعق دائما درجة عا هناك

يقرر ما إذا ل لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ     األمر متروك ل  و. ، إلخ تعتمد على الفصل   والتي   فرادى الدول 
ورأى الفريق العامل أنه ينبغـي      . اسه كفاءة الوقود  أو االختالف ألغراض تتعلق بقي    ذلك الغموض   يقبل  يمكن أن   كان  

مـسألة  وهـذه  .  بالنسبة لمقياس كفاءة الوقود   توحيده فإنه لن يكون حاسما    وإذا لم يتم     . الوزن المتوسط للراكب  توحيد  
  .في مجال الطيرانلجنة حماية البيئة تطلب المشورة فيها من 
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 المشكلة يست هي إلى أن هذه لانبهمتالفات إقليمية،   السماح بوجود اخ   ضرورةإشار أحد األعضاء إلى       -٦٥
ن وقال إ  . من الطرق اكب المستعمل في طريق     لراوزن  متوسط  اختالف في   هي وجود   فالمشكلة الرئيسية    . الرئيسية
 كيلوغرام في الصين، وأعرب عن قلقه ٧٥ وفي الواليات المتحدة  كيلوغرام  ١٠٠هو  لراكب المستخدم   اوزن  متوسط  
كونهم على متن طائرة    بحسب  ، فإن وزن الركاب يمكن أن يقاس بطريقة مختلفة           محدد مبدأ استخدام   إذا لم يتم  من أنه   

طريق واحد، قاعدة "ولذلك اقترح العضو اعتماد مبدأ عام من قبيل . اتسقم أو ياولن يكون ذلك منطق.  صينيةأمريكية أو
ات فوجود اختال حالة في طريق معين،وزن الراكب في  وسط  مت تباين    أن يعالج  ذلك على األقل  من شأن   أن  إذ  " واحدة
  .إقليمية
 أن غالبيـة اآلراء تؤيـد        االجتماع الثالث للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المنـاخ         الحظ رئيس   -٦٦

 فـي  واقترح إحالة مسألة تحقيق االتساق. كب يسمح بالتفاوت لتمثيل الواقع التشغيلي    ااستعمال وزن متوسط قياسي للر    
فـي مجـال    لجنة حماية البيئة    كب في جميع الطائرات في طريق معين إلى         ااستعمال األوزان المتوسطة القياسية للر    

 أن يحـدد   االجتماع الثالث للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخكما اقترح رئيس. دراسة لمزيد من ال  الطيران
  . لكفالة وجود موارد كافية لذلكفي مجال الطيران حماية البيئة لجنةالفريق أولويات المسائل التي يحيلها إلى 

 أنه لم تكن هنـاك أي        إلى  االجتماع الثالث للفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ         رئيس وأشار  -٦٧
  .نات في كفاءة الوقودي التحسياسلقمعارضة الستعمال متوسط السنوات الثالث كخط أساس 

  . إلى االجتماع القادماألولظر في تقرير الفريق العامل ن مواصلة الأرجئت  -٦٨

  - انتهى-


