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  االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي
  تغير المناخو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧مونتريال، من 

  الموارد المالية والبشرية:  من جدول األعمال٤البند 

  الموارد المالية والبشرية
  ) من األمانة العامةورقة مقدمة(

  الملخص
 المناخ المتعلقة   مناقشات الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير     تقدم هذه الورقة    

  االيكاو الممكن في هذا الجانب، لكي ينظر فيها      ودور المالية والبشرية    بالموارد
  .االجتماع رفيع المستوى

  .٣يرد اإلجراء المعروض على االجتماع رفيع المستوى في الفقرة 

 المقدمة - ١

بالطيران الدولي وتغير الفريق المعني  برنامج العمل الذي أوصى به ٢٠٠٩اعتمد مجلس االيكاو في يونيو  ١- ١
ايجابيا للحد أو الخفض من تأثير الطيران على المناخ، وأكد من جديد على األهمية الحاسمة لمعالجة المناخ بوصفه تطورا 

غازات الدفيئة نبعاثات وسائل للحد أو الخفض من تأثير اوأقر المجلس بالحاجة إلى السعي اليجاد سبل و.  تغير المناخ
 .  ران المدني الدولي على المناخ العالميالصادرة عن الطي

يبرز برنامج عمل الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ مجاالت العمل الرئيسية، بما في ذلك ما  ٢- ١
األهداف الطموحة في شكل تحسين سنوي لكفاءة استهالك الوقود واعداد مجموعة من التدابير التي يمكن تنفيذها : يلي

ئة واالبالغ عنها بعاثات غازات الدفيئة من الطيران الدولي والجوانب المتعلقة بقياس انبعاثات غازات الدفيللحد من ان/لخفض
 .والتحقق منها

 الموارد المالية والبشرية مناقشة الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ بشأن  - ٢

توجد عدة أمثلة في برنامج عمل الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، حيث يشار إلى الموارد  ١- ٢
 :المالية والبشرية المرتبطة بأنشطة معينة، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بما يلي

ر في لبلوغ هذه األهداف ستكون هناك حاجة إلى استثمار كبي"األهداف الطموحة العالمية، يقر بأنه  •
 ).١٠الفقرة " (مجال التقدم التكنولوجي
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المجموعة تتضمن تدابير تيسير الحصول على المساعدة، ال "إعداد مجموعة من التدابير، يبين أن  •
تدابير لمساعدة البلدان النامية، وكذلك الحصول على "و) ١٤الفقرة " (سيما بالنسبة للبلدان النامية

 ).١٥الفقرة " (بناء القدراتالموارد المالية ونقل التكنولوجيا و

إلى إعداد نهج لتزويد البلدان النامية بالمساعدة " القياس واالبالغ والتحقق، يوصى بأن يسعى المجلس  •
 ).١٩الفقرة " (الفنية والمالية في عملية تقديم التقارير

 االجراء المعروض على االجتماع رفيع المستوى - ٣

يرجى من االجتماع ق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ، بغية التقدم في سبيل تنفيذ توصيات الفري ١- ٣
 :رفيع المستوى القيام بما يلي

  أعاله،١-٢النظر في مسائل الموارد المالية والبشرية التي تتضمنها الفقرة   )أ 

الموافقة على أن االيكاو يمكن أن تعمل كمسهلة لمساعدة الدول المحتاجة على الحصول على الموارد   )ب 
 .المالية

 ـ انتهـى ـ


