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  رفيع المستوى بشأن الطيران الدوليالاالجتماع 
  تغير المناخو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧مونتريال، من 

  الموارد المالية والبشرية:  من جدول األعمال٤البند 

  الموارد المالية والبشرية

  ، ١السويد، بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء من ورقة مقدمة(
  )٢ في اللجنة األوروبية للطيران المدنيومن الدول األخرى األعضاء

  الموجز
التدابير التي ينبغي أن تتخذ على مستوى االيكاو فيما يتعلق      هذه الورقة    تعرض

  .بالموارد المالية والبشرية
  .٣رفيع المستوى في الفقرة اليرد اإلجراء المعروض على االجتماع 

 المقدمة - ١

لدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني أن تعتبر الجماعة األوروبية ودولها األعضاء وا ١- ١
، يضعان ١٨٨والقرار الذي اتخذه المجلس خالل دورته ) GIACC(التقرير الختامي لفريق الطيران الدولي وتغير المناخ 

قة االجراءات التي يجب وتقترح الور.  الطيران الدولي في تغير المناخ أساسا مهما العداد استراتيجية االيكاو لمعالجة أثر
د الطيران أن تتخذ على مستوى االيكاو فيما يتعلق ببعض المسائل التي سيبحثها االجتماع الرفيع المستوى الظهار استعدا

 في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بصفة عامة والتأكيد بذلك على الدور الرئيسي لاليكاو أمام الدولي لالسهام بفاعلية
عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ، المقرر عقده في كوبنهاغن االجتماع الخامس 

 .٢٠٠٩في ديسمبر 

                                                        
النمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والجمهورية الشيكية والدانمرك واستونيا وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان وهنغاريا وايرلندا وايطاليـا والتفيـا                   ١

 ٢٧انيا وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وجميع هذه الدول الـ            وليتوانيا ولكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال وروم      
 ).ايكاك(اللجنة األوربية للطيران المدني  أعضاء في ي أيضاه
وسـان مـارينو    وارمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجورجيا وايسلندا وموناكو ومونتينيغرو والنرويج وجمهورية مولـدوفا              البانيا  ٢

 .وصربيا وسويسرا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وتركيا واوكرانيا
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 الموارد المالية والبشرية  - ٢

أصبح موضوع حماية البيئة بصفة عامة وسياسة تغير المناخ بصفة خاصة أحد الموضوعات التي تكتسب  ١- ٢
كاو بأن تواصل االضطالع بدور قيادي، وتأمين اعداد األنشطة المتعلقة بهذه المسائل، فان وللسماح لالي. أولوية في االيكاو

 .ميزانيتها يجب أن تعكس على نحو مالئم األولوية المعطاة لحماية البيئة

ة االيكاو المتعلقة بالبيئة، وزيادة دول المتعاقدة على االستمرار في دعمها النشط ألنشطوينبغي تشجيع ال ٢- ٢
غير أنه .  مساهماتها الطوعية ألنشطة االيكاو المتعلقة بالبيئة غير المنصوص عليها حاليا في الميزانية البرنامجية لاليكاو

علقة ل أنشطة االيكاو المتووفي هذا السياق، ينبغي أن تم.  ينبغي استخدام مساهمات طوعية أساسا لألنشطة غير العادية
  .بالبيئة من خالل الميزانية البرنامجية لاليكاو

 االجراء المعروض على االجتماع رفيع المستوى - ٣

 :الى حث مجلس االيكاو على القيام بما يلي االجتماع رفيع المستوى يدعى ١- ٣

أن يشجع الدول المتعاقدة على مواصلة دعمها النشط ألنشطة االيكاو المتعلقة بالبيئة، وزيادة   )أ 
الميزانية البرنامجية  ا الطوعية ألنشطة االيكاو المتعلقة بالبيئة غير المنصوص عليها فيمساهماته
 لاليكاو،

أن يكفل أن أي قرار لتخفيض الميزانية البرنامجية الحالية لاليكاو لن يؤثر في أنشطة االيكاو المتعلقة   )ب 
 بالبيئة،

 في اطار الميزانية البرنامجية يئةبالبوأن ينص على تمويل جميع األنشطة ذات األولوية المتعلقة   )ج 
 .القادمة لاليكاو

 ـ انتهـى ـ


