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  رفيع المستوى بشأن الطيران الدوليالاالجتماع 

  تغير المناخو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧من مونتريال، 

 الطيران الـدولي وتغيـر المنـاخ        بشأناستعراض برنامج العمل      : من جدول األعمال٥البند 
 مؤتمر األطرافعشر ل االجتماع الخامس  إلىالمقدمة توصيات الو

  امس عشر لمؤتمر األطرافاالجتماع الخالتوصيات المقدمة إلى 
الدول األعضاء في اللجنة غيرها من  و١ فيها، نيابة عن الجماعة األوروبية والدول األعضاءالسويد من ورقة مقدمة(

  )٢األوروبية للطيران المدني

  وجزالم
 االجتماع الخـامس  إلىااليكاو المقدمة توصيات  هذه الورقة العناصر التي ينبغي إدراجها في  تحدد  
  .مؤتمر األطرافعشر ل
  .٢ المعروض على االجتماع رفيع المستوى في الفقرة اإلجراءيرد 

  المقدمة  -١
متحدة اإلطارية اتفاقية األمم الاالجتماع الخامس عشر لمؤتمر أطراف      المؤتمر إلى اعتماد إعالن لتقديمه إلى     يدعى    ١-١

  .٢، على أساس المبادئ الواردة في الفقرة بشأن تغير المناخ
 رفيع المستوىال المعروض على االجتماع إلجراءا  -٢

  : ما يلي ينطوي على اعتماد إعالنيرجى من االجتماع رفيع المستوى   ١-٢
  .انبعاثات الطيران الدوليتناول مسألة عالمي لقطاعي نهج   ينبغي اعتمادهالتسليم بأن  )أ

                                                        
ليتوانيا والتفيا وايطاليا وايرلندا وهنغاريا واليونان وألمانيا وفرنسا ونلندا فواستونيا والدنمارك وجمهورية التشيك وقبرص وبلغاريا وبلجيكا والنمسا  1
 ٢٧البالغ عددها جميع هذه الدول و. اسبانيا والسويد والمملكة المتحدةوسلوفينيا وسلوفاكيا ورومانيا والبرتغال وبولندا وهولندا ومالطا ولوكسمبورغ و

 .ن المدنياللجنة األوروبية للطيراأيضا في  هي أعضاء
سـان مـارينو   ووجمهورية مولدوفا الجبل األسود والنرويج وواتيا وجورجيا وأيسلندا وموناكو البوسنة والهرسك وكروأذربيجان  وأرمينيا  وألبانيا   2
 .تركيا وأوكرانياوسويسرا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا و
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ع الحد من الزيـادة     فق م ، بما يت  يلدوللحاجة إلى تحديد أهداف ملزمة لخفض انبعاثات الطيران ا        باالتسليم    )ب
درجتين مئويتين فوق المستويات التـي تـسبق        لعالمية إلى ما ال يزيد عن       في متوسط درجات الحرارة ا    

  .المرحلة الصناعية
، ٢٠٢٠فـي عـام   بشكل جماعي    الكربوني محايدال لتحقيق النمو     أهدافا بأن الصناعة قد اعتمدت   اإلقرار    )ج

ـ    ٥٠ بنـسبة    ٢٠٥٠في عـام    بشكل جماعي   ثاني أكسيد الكربون     ولخفض انبعاثات صافي   ة  فـي المائ
  .٢٠٠٥بالمقارنة مع مستويات عام 

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ تقديم         االجتماع الخامس عشر لمؤتمر أطراف    الطلب إلى     )د
ـ      عمال االيكاو المقبلة    توجيهات واضحة أل   ض انبعاثـات الطيـران     عن طريق وضع أهداف ملزمة لخف

  .االيكاوالدولي، مع األخذ في االعتبار األهداف الطموحة التي اعتمدتها 
كل منها في   ومساهمة  النامية  الدول  الدول المتقدمة و  مختلفة وقدرات   الالظروف  ه يجب مراعاة    اإلقرار بأن   )ه

  .الطيران في الغالف الجويالصادرة عن غازات الدفيئة انبعاثات تركيز 
ودعم التكنولوجيا وبناء القـدرات  والتكيف خفيف التعملية تمويل ه من المحتمل استكمال    علما بأن  حاطةاإل  )و

  .انبعاثات الطيران الدوليمسألة جملة أمور  يتناول ضمن التمويل الناتج عن صك عالميمن 

 ـ انتهـى ـ


