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  رفيع المستوى بشأن الطيران الدوليالاالجتماع 
  تغير المناخو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧من مونتريال،  

  جدول األعمال المؤقت والشروح
  )ة العامةنااألممقدمة من ورقة (

  جدول األعمال المؤقت

   وخيارات التنفيذالطموحةهداف األ  -١
  عاثاتاالنبيضات في خفحقيق تدابير لتاقتراحات استراتيجيات وت  -٢
  قياس التقدم المحرز سبل  -٣
  الموارد المالية والبشرية  -٤
 ساستعراض برنامج العمل بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ والتوصيات المقدمة إلى االجتمـاع الخـام               -٥

  عشر لمؤتمر األطراف

 مقدمةال - ١

  الموضوعخلفية

  صباحا٩:٣٠ بمراسم االفتتاح في الساعة  الدولي وتغير المناخلطيرانبشأن ارفيع المستوى جتماع اال سيبدأ ١- ١
 .، كندافي مونتريال االيكاومقر ب ٧/١٠/٢٠٠٩يوم األربعاء 

وممارسات موحد بسياسات البيان ال: ٢٢- ٣٦ الجمعية العمومية ن قرارعاالجتماع هذا عقد طلب ينبثق  ٢- ١
 إلى ١٨ منمونتريال، (للجمعية العمومية صادر عن الدورة السادسة والثالثين ال  المستمرة في مجال حماية البيئةااليكاو

مجال الحد أو لطيران المدني الدولي في  لمستمري قيادبدور يكاو الالبالغة الضطالع اقر باألهمية أ الذيو، )٢٨/٩/٢٠٠٧
برنامج عمل االيكاو بشأن  -  )ك(المرفق بوجه خاص، دعا و. تسهم في تغير المناخ العالميه التي من انبعاثاتض خفال

به الفريق ي وصيالذي عقد اجتماع رفيع المستوى الستعراض برنامج العمل ل ٢٢- ٣٦القرار ب يران الدولي وتغير المناخالط
 األمم تفاقيةال  الخامس عشرطرافاألمؤتمر  مراعاةمع ، مناسبالوقت الفي ، يعقد المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  .تغير المناخالمتعلقة بالمتحدة اإلطارية 
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تألف من للقرار المذكور أعاله واستجابة الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ االيكاو قد شكلت و ٣- ١
برنامج عمل أن يعد ويوصي المجلس ببغرض وذلك أقاليم اإليكاو، جميع لن الممثليحكوميين الين ولمسؤكبار ال  منجموعةم

الرؤية المشتركة واإلرادة القوية لجميع الدول بر عن عيتوافق اآلراء و ستند إلىيالطيران الدولي وتغير المناخ، قوي بشأن 
الفريق المعني بالطيران الدولي به أوصى  برنامج العمل الذي استعراضويرمي االجتماع رفيع المستوى إلى . المتعاقدة

  .١٨٧المجلس خالل دورته فيه  ونظر ،وتغير المناخ
االجتماع الثالث عشر لمؤتمر  في ،")خريطة طريق بالي"يسمى (امل برنامج شبدأ العمل ب، ٢٠٠٧ ديسمبرفي  ٤- ١

وسيصل .  تغير المناخ في المستقبل بشأنوضع اتفاقيتسنى ل ،تغير المناخالمتعلقة باإلطارية األمم المتحدة اتفاقية  أطراف
وأقامت كل من االيكاو . غنكوبنهاب ٢٠٠٩عقد في ديسمبر تي ست تغير المناخ ال بشأنمحادثاتالفي ذروته إلى هذا العمل 

االجتماع  إلى ةؤديمال مسارين منفصلين ولكن متوازيين لألنشطةتغير المناخ المتعلقة باإلطارية  األمم المتحدة واتفاقية
 .الخامس عشر لمؤتمر األطراف

اتفاق منذ  وضع على المناختغير المتعلقة باإلطارية  األمم المتحدة اتفاقيةرعاية عملية تحت الحكومات وتعمل  ٥- ١
المثيرة للجدل في العديدة و المسائلإحدى معالجة انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدولي تعتبر و. ٢٠٠٨أوائل عام 

التابع لها االتفاقية وبروتوكول كيوتو  أنإلى ذلك يعزى و. المناختغير المتعلقة باإلطارية  األمم المتحدة اتفاقيةإطار عملية 
 نفسه على األمر وينطبق.  في البروتوكولالمنصوص عليها  منهاالحد وهاخفضمن االلتزامات بنبعاثات هذه االا استبعدقد 

 العديد من األطراف والمنظمات قدم ،خالل المفاوضات الجاريةو. قطاع النقل البحري الدوليالصادرة عن االنبعاثات 
 . في المستقبلبشأن تغير المناخ ت في اتفاق عالميهذه االنبعاثامعالجة راقب مقترحات بشأن كيفية شاركة بصفة مالم

هذا الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ ومن خالل  (االيكاونتائج أعمال تقدم المتوقع أن ومن  ٦- ١
 كجزء ال يتجزأ من ،الطيران الدوليالصادرة عن حات ملموسة بشأن معالجة االنبعاثات اقترا) االجتماع رفيع المستوى

 األمم اتفاقيةبمقتضى  في المستقبل  بشأن اتفاق عالميالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافمداوالت افي اليكاو  اموقف
 .المناختغير المتعلقة باإلطارية المتحدة 

 المسائل التنظيمية

 . مة بيانات عاالمشاركينتقديم على  ،اعتمادهبغرض ، الذي سيقدم جدول األعمال المؤقت لالجتماع صنيلن   ٧- ١
وستنشر . على تسجيالت فيديوتقديم بياناتها مكتوبة أو  إلى مراقبالمشاركة بصفة المنظمات والدول ى دعتُومع ذلك، 

  : على العنوان التالي على شبكة االنترنتاالجتماعموقع  من مخصص في حيز البيانات المكتوبة
(http://www.icao.int/HighLevel2009/)وستوفر وصلة لتحميل الفيديو من موقع شبكي لطرف ثالث  . 

ي ذ ال)HLM-ENV/09-WP/2, Appendix A (جوع إلى الجدول الزمني المؤقتالمشاركون إلى الريدعى و  ٨- ١
 .مستوىال رفيعلالجتماع برنامج العمل المقترح لالطالع على   على االنترنتاليكاوا موقعبتاح يس

االجتماع من ستكون ساعات ،  األول االجتماع يوم٠٩:٣٠الساعة  فيالذي سيتم الفتتاح وباستثناء ا  ٩- ١
 .وفقا لذلك) الجلسات (الجلسةوستنظم  . ١٨:٠٠  الساعةإلى ١٥:٠٠الساعة من  و ١٢:٠٠الساعة  إلى ٩:٠٠ الساعة

لن فقبل االجتماع إلكترونيا لوثائق التي سبق نشرها أما ا.  قدر اإلمكان،يعمل هذا االجتماع بدون أوراقوس  ١٠- ١
 منظمة لكل، ونسخة واحدة كل دولةتان لنسخ(ع وزالوثائق وتُستُطبع ، االجتماع ولكن بمجرد بدء .في شكل مطبوعتُوزع 

  ).مراقبمشاركة بصفة 

http://www.icao.int/HighLevel2009/
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 جدول األعمال المشروح - ٢

 يذ وخيارات التنفالطموحةاألهداف : األعمال من جدول ١البند رقم 

لفريق المعني بالطيران الدولي ا وافق عليهاعتماد برنامج العمل الذي ب ،االيكاومجلس  أبرز:  الموضوعخلفية ١- ٢
 الصادرة عن من تأثير انبعاثات غازات الدفيئة خفضحد أو الللسبل ال إيجاداستعجال و، أهمية بتوافق اآلراء وتغير المناخ

 بلوغلفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ لا هحرزذي أ بالتقدم الوأقر .المدني الدولي على المناخ العالميالطيران 
أن تعد ، لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخاعمل استنادا إلى ،  يتعين على االيكاوأنهاعتبر المجلس ، وهذه الغاية
 .االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافتقديمها إلى رسالة ل

 المستمرة وممارسات االيكاوموحد بسياسات البيان ال " ٢٢-٣٦الجمعية العمومية  قرارب) ك(ق المرفيشمل  ٢- ٢
لطيران الدولي ا في وقوداستهالك الكفاءة تحقيق في  تتمثل طموحة ممكنة عالمية وتحديد أهداف" ة في مجال حماية البيئ

 .خيارات ممكنة لتنفيذهاوضع و
 الثالث والرابع اجتماعيهوتغير المناخ على هذا المجال من العمل خالل لفريق المعني بالطيران الدولي اركز  ٣- ٢

لجنة عمل ولفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ  لةتابعال ةملاعفرقة الاألأحد  التوصيات الصادرة عن مراعاةمع 
في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هات القياس الكمي التجاوالحالية ثاني أكسيد الكربون انبعاثات   تقييمبشأن حماية البيئة
 .٢٠٥٠ إلى ٢٠٠٦ النظام العالمي للطيران للفترة من في  المستخدمالوقوداستهالك وتحسين كفاءة المستقبل، 

 ة طموحة عالمياًلفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ أهدافااعتمد ، ستفيضةموفي أعقاب مداوالت  ٤- ٢
لفريق المعني بالطيران اأن رغم و. ٢٠٥٠ عام إلى)  ٪٢( الوقود  استهالكية في كفاءةسنوتحسينات  تحقيقفي تتمثل 

التوصل  تسن، لم ي)٪٣٪ و ٢,٥( الوقود  استهالكحسين كفاءةتلأكثر طموحا  أهداف  قد نظر أيضا فيالدولي وتغير المناخ
 .هذه األهدافمثل تحقيق المرتبط ب عدم التيقنألسباب عديدة من بينها وذلك ، إلى اتفاق على أي منها

اتفاق التوصل إلى دون (لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ ااألهداف األخرى التي نظر فيها وتشمل  ٥- ٢
التي يمكن تحقيقها من خالل و يلكربون أو الحياد الكربون لمحايدالالنمو التي ترتكز على األهداف ) نهائي بشأن أي منها

 . السوق آليات من خالل استخدام التدابير القائمة علىأو/ وفنيةتطبيق تدابير 
المعني بالطيران الدولي لنظر في تقرير الفريق إلى ارفيع المستوى االجتماع ى سيدع: ةالمتوقع اتاإلجراء ٦- ٢

الفريق المعني بالطيران الدولي المجلس بشأن تقرير قرار وفي  HLM-ENV/09-WP/4الوارد في الوثيقة وتغير المناخ 
لى النظر في التوصيات المقترحة في الوثيقة دعى إكما سي . HLM-ENV/09-WP/3ة ـالوثيقالوارد في ر المناخ وتغي

HLM-ENV/09-WP/5 من الدول والمنظمات الدولية، الواردةاألخرى معلومات والتنفيذ ال  وخياراتالطموحةاألهداف  بشأن 
اإلحاطة علما   رفيع المستوىاالجتماعطلب إلى الوة على ذلك، سيوع . على اإلجراءات المتعلقة بهذه التوصياتالموافقة و
كويال الفي  مؤخرا الذي انعقدالطاقة وتغير المناخ المتعلق باالقتصادات الرئيسية اجتماع منتدى  عديدة من بينها أمورب
 :ةالتاليات الخياروالنظر في  ٩/٧/٢٠٠٩ايطاليا في ب

االجتماع   إلى تغير المناخعلىالمي لمعالجة أثر الطيران الدولي م إطار عيتقدينبغي لاليكاو إذا كان   )أ
  ؛ الخامس عشر لمؤتمر األطراف

انبعاثات ة في الطيران المطلقمساهمة للحد من ة كافيا  الوقود وحده استهالكأهداف كفاءةإذا كانت   )ب
  غازات الدفيئة؛

  .ت الطيران الدوليهدف أكثر طموحا للحد من انبعاثاإذا كان يمكن االتفاق على   )ج
HLM-ENV/09-WP/3  :لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخقرار المجلس بشأن تقرير ا 

HLM-ENV/09-WP/4  :لفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناختقرير ا 

HLM-ENV/09-WP/5  : وخيارات التنفيذالطموحةاألهداف  
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HLM-ENV/09-IP/1  :الـدورة  ( "يان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حمايـة البيئـة           الب " :٢٢-٣٦ القرار
  )السادسة والثالثون للجمعية العمومية لاليكاو

HLM-ENV/09-IP/2  :١٨٧ عشرة من الدورة ة والرابعة عشرةالثالث مجلس االيكاو جلستيا محضر 

HLM-ENV/09-IP/3  :    قمـة مجموعـة البلـدان الثمانيـة         (الطاقة وتغير المنـاخ   المتعلق ب  إعالن قادة منتدى االقتصادات الرئيسية
 )٩/٧/٢٠٠٩ ، الكويال، ايطاليا،٢٠٠٩ عام

HLM-ENV/09-IP/4  :مساهمة الطيران في تغير المناخ 

  االنبعاثاتاقتراحات استراتيجيات وتدابير لتحقيق تخفيضات في : من جدول األعمال٢البند رقم 

موحد بسياسات وممارسات البيان ال "٢٢-٣٦ بقرار الجمعية العمومية )ك(المرفق يتضمن :  الموضوعخلفية ٧- ٢
استراتيجيات وتدابير قوي يتضمن عمل  برنامج إعدادمن أجل لمجلس ا إلى ا طلب"مجال حماية البيئةااليكاو المستمرة في 
 .االنبعاثاتلتحقيق تخفيضات في 

 ، الثالث والرابعاجتماعيهعلى هذا المجال من العمل خالل لمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ اركز الفريق  ٨- ٢
، النبعاثاتلتحقيق تخفيضات في ا تدابيرالمعني بالفريق أال وهما اللتابعة له، ا ةملا العفرقةاألن من ي توصيات اثنمراعاةمع 

  آلياتاألدوات القائمة علىحماية البيئة بشأن عمل لجنة  إلى باالستناد و،السوقالتدابير القائمة على آليات بالمعني خر اآلو
 .االنبعاثاتب، بما فيها االتجار السوق

لخفض انبعاثات الطيران الدولي، منها من التدابير التي يمكن للدول أن تختار مجموعة بوأوصى الفريق  ٩- ٢
، وزيادة  األساسيةالهياكلالجوية واستخدام ارة الحركة ، وتحسين إدطائراتبالذات الصلة والتي تشمل تطوير التكنولوجيا 

البت في آخر سلطة بتحتفظ كل دولة و. التنظيمية السوق، والتدابير  آلياتالقائمة على/ االقتصادية، والتدابيركفاءة العمليات
 وينبغي تشجيع الدول على .ةطموحة العالميالهداف األ، بما يتسق مع التدابير المالئمة لظروفهااختيار مجموعة المطاف في 

 .اليكاووإيداعها لدى ا وضع خطط عمل فردية

كيفية مسألة منقسمة حول تغير المناخ المتعلقة ب اإلطارية  األمم المتحدةاألطراف في اتفاقيةآراء ما زالت و ١٠- ٢
 األمم اتفاقية عن تقبلالمسالذي سيصدر في تفاق  اال الطيران الدولي والنقل البحري فيالصادرة عنالتعامل مع االنبعاثات 

 األمم اتفاقيةين بمقتضى  القطاعينوضع أهداف لهذ في بعض الدول رغبة مع ،تغير المناخالمتعلقة ب اإلطارية المتحدة
والنقل الدولي انبعاثات الطيران دعم تنسيق جميع جوانب في أخرى رغبة دول  و،تغير المناخالمتعلقة ب اإلطارية المتحدة

اً دعم للتفاوض وأعدت األطراف نصوصا محددة.  والمنظمة البحرية الدولية على التوالياليكاواضمن إطار البحري 
 : ما يليلطيران الدوليلمحددة الحات اقتروتتضمن اال. تغير المناخالمتعلقة ب اإلطارية  األمم المتحدةاتفاقيةمناقشات ل

ضريبة على الطيران الدولي للموارد فرض ولدولي لطيران الأهداف وإدراج   بروتوكول كيوتو من٢-٢ لمادةلتعديالت 
 .مستقبليبرم في الاتفاق في  خفيف والتكيفتدابير التمن أجل المالية 

المعني بالطيران الدولي لنظر في تقرير الفريق إلى ارفيع المستوى سيدعى االجتماع : اإلجراءات المتوقعة ١١- ٢
رار المجلس بشأن تقرير الفريق المعني بالطيران الدولي ـق يوف، HLM-ENV/09-WP/4الوارد في الوثيقة وتغير المناخ 
لى النظر في التوصيات المقترحة في الوثائق دعى إسيكما  . HLM-ENV/09-WP/3ة ـالوارد في الوثيقوتغير المناخ 

HLM-ENV/09-WPs 6, 7, 8, 9 ،جراءات على اإلموافقة  وال، من الدول والمنظمات الدوليةالمعلومات األخرى الواردةو
 :لاليكاوينبغي إذا كان ، إلى النظر في ما  من بين أمور أخرىرفيع المستوى،  االجتماعسيدعىو. المتعلقة بهذه التوصيات

حات اقتراالمناخ بشأن المعني بالطيران الدولي وتغير  أعمال الفريق للمزيد مندراسة أن تكلف بإجراء   )أ
 بشأن تبت، وإذا كان األمر كذلك، أن االنبعاثات لتحقيق تخفيضات فياستراتيجيات وتدابير وضع 

  ؛اتفاق بشأن هذه المسألةلتوصل إلى استعجال ازمني مع مراعاة ال هاالمحدد وجدولالدراسة مضمون 
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بير ا التد وتنفيذإعداد المزيد منل ه، وتسللطائرات ثاني أكسيد الكربوننبعاثات  القاعدة قياسيةأن تنشئ   )ب
  ؛الطيرانثات بعانشغيلية لخفض الت

تنشئ عملية لوضع إطار للتدابير القائمة على آليات السوق في الطيران الدولي، مع مراعاة أن   )ج
االجتماع الخامس عشر استنتاجات االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ ونتائج 

  ؛٢٠١٠عمومية لاليكاو في عام لمؤتمر األطراف، وذلك بحلول الدورة السابعة والثالثين للجمعية ال
الطيران المعني بمؤتمر ال الطيران وأنواع الوقود البديلة التي سيضعها بشأنطة الطريق يخردرج أن ت  )د

  .االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في المقدمموقف ال في ةالوقود البديلأنواع و
HLM-ENV/09-WP/3  : بالطيران الدولي وتغير المناخقرار المجلس بشأن تقرير الفريق المعني 

HLM-ENV/09-WP/4  :تقرير الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ 

HLM-ENV/09-WP/6 (Revised)  : االنبعاثاتلتحقيق تخفيضات في اقتراحات بشأن استراتيجيات وتدابير 

HLM-ENV/09-WP/7 (Revised)  : االنبعاثاتفي لتحقيق تخفيضات والتشغيلية الوسائل الفنية 

HLM-ENV/09-WP/8  :السوق وتغير المناخ آلياتاألدوات القائمة على  

HLM-ENV/09-WP/9  :في مجال الطيرانأنواع الوقود البديلة  

  سبل قياس التقدم المحرز:  من جدول األعمال٣البند رقم 
الحاجة إلى بمنذ بدايتها  ير المناختغالمتعلقة ب اإلطارية  األمم المتحدةاتفاقيةفي  اإلقرارتم :  الموضوعخلفية ١٢- ٢

 الطيران المدني الصادرة عنقياس االنبعاثات يمثل و ،التحقق منهاواإلبالغ عنها يمكن هداف قابلة للقياس وأن تكون األ
 .فرادى الدولإلى  هذه االنبعاثات أن تنسبالدولي تحديا بسبب صعوبة 

اجتماعيه الثالث لى هذا المجال من العمل خالل عالمعني بالطيران الدولي وتغير المناخ ركز الفريق  ١٣- ٢
 ،إلحصاءفريق خبراء ا، ونتائج االجتماع الرابع عشر لله ة التابعة العاملةفرقاألأحد  توصيات مراعاةمع والرابع 

 . والمعلومات التي قدمتها األمانة العامة، عن الوقودجمع البياناتفني بشأن  اجتماع  خاللت التي جرمداوالتوال

لدول المتعاقدة أن ه ينبغي لبأن ،أخرىمن بين أمور ، وتغير المناخ بالطيران الدولي المعنير الفريق أقو ١٤- ٢
ه أيضا بأن  الفريقأقرو. في األهداف الطموحة العالمية للمساهمة تتخذهاتضع تقريرا سنويا مفصال عن اإلجراءات التي 

االستناد إلى من جميع المصادر المتاحة، ومحصلة البيانات الجمع وتحليل  في تنسيق قيادي دورتضطلع بأن ينبغي لاليكاو 
 .النمذجة المتاحة للمنظمةقدرات  من اتفاقية شيكاغو و٦٧لمادة بمقتضى االترتيبات القائمة 

 بالطيران الدولي المعنينظر في تقرير الفريق المستوى إلى الرفيع سيدعى االجتماع : المتوقعةاإلجراءات  ١٥- ٢
قرار المجلس بشأن تقرير الفريق المعني بالطيران الدولي  وفي، HLM-ENV/09-WP/4رد في الوثيقة الواالمناخ وتغير 

لى النظر في التوصيات المقترحة في  إ االجتماعدعىكما سي . HLM-ENV/09-WP/3وارد في الوثيقة ـال المناخر ـوتغي
على اإلجراءات موافقة  وال،نظمات الدولية من الدول والمالمعلومات األخرى الواردةو HLM-ENV/09-WP/10لوثيقة ا

 .المتعلقة بهذه التوصيات

HLM-ENV/09-WP/3 : قرار المجلس بشأن تقرير الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ 

HLM-ENV/09-WP/4 : تقرير الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ 

HLM-ENV/09-WP/10  :سبل قياس التقدم المحرز 
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  الموارد المالية والبشرية:  من جدول األعمال٤البند رقم 
يتضمن برنامج عمل الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ إشارات محددة إلى :  الموضوعخلفية ١٦- ٢

  في٪٢(وهو، على وجه التحديد، يقر بأنه لبلوغ أهداف تحسين كفاءة استهالك الوقود  . جوانب الموارد المالية والبشرية
، ويقترح )١٠الفقرة " (ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في مجال التقدم التكنولوجي) "٢٠٥٠السنة حتى عام 

) ١٤الفقرة " (تدابير تيسير الحصول على المساعدة، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية"مجموعة من التدابير التي تتضمن 
" ول على الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدراتـية، وكذلك الحصة لمساعدة البلدان النامـالتدابير الالزم"و
بأن يسعى المجلس إلى إعداد نُهج لتزويد البلدان النامية بالمساعدة الفنية والمالية في عملية تقديم " ويوصي ) ١٥الفقرة (

 ).١٩الفقرة " (التقارير

ر في التوصيات المقترحة في الوثيقة ـإلى النظوى رفيع المستاع ـى االجتمـسيدع: اإلجراءات المتوقعة ١٧- ٢
HLM-ENV/09-WP/11  على اإلجراءات المتعلقة بهذه الموافقة و وغيرها من الطلبات الواردة من الدول والمنظمات الدولية

 .التوصيات

HLM-ENV/09-WP/11 : الموارد المالية والبشرية 

مل بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ والتوصيات المقدمة إلى استعراض برنامج الع:  من جدول األعمال٥البند رقم 
 االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف

المعني بالطيران الدولي  الفريقبه ى  برنامج العمل الذي أوصمراجعةلى إالمستوى رفيع االجتماع يهدف  ١٨- ٢
الجتماع الخامس مساهمة في اقديم ت من االيكاوتوصيات أخرى، وذلك لتمكين مع ي نظر فيه المجلس ذوالالمناخ وتغير 

 .٢٠٠٩سيعقد في كوبنهاغن في ديسمبر الذي  عشر لمؤتمر األطراف

إلى النظر في التوصيات المقترحة في الوثيقة رفيع المستوى سيدعى االجتماع  :ةـاإلجراءات المتوقع ١٩- ٢
HLM-ENV/09-WP/12المجلس في نتائج االجتماع الرفيع وسينظر. على اإلجراءات المتعلقة بهذه التوصياتموافقة  وال 

مما يمكّن االيكاو من تقديم ، ١٨٨أثناء دورته ) االستنتاجات والتوصيات واالعالن(المستوى بشأن الطيران وتغير المناخ 
 .٢٠٠٩ في ديسمبر الجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافإلى امساهمة 

HLM-ENV/09-WP/12 :لخامس عشر لمؤتمر األطرافالجتماع ا في اعناصر موقف االيكاو 

 ـ انتهـى ـ


