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   بشأن الطيران الدولي جتماع رفيع المستوىاال

  وتغير المناخ
  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧مونتريال، من 

استعراض برنامج العمل بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ والتوصيات المقدمة إلى   : من جدول األعمال٥ رقم بندال
  االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف

  فطرااأل مؤتمرل ع الخامس عشر االجتماعناصر لموقف اإليكاو في
  )ة العاماألمانةمن ورقة مقدمة (

  الموجز
، ٤ إلى رقم ١والتوصيات بشأن بنود جدول األعمال من رقم االستنتاجات  هذه الورقةتعكس 

دولي  التي اتخذها االجتماع الرفيع المستوى بشأن الطيران الالقراراتاستناداً إلى المناقشات و
وتتضمن أيضاً اقتراح إعالن يتكون من العناصر األساسية لتلك . )(HLM-ENVوتغير المناخ 
 ويركّز على تزويد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف بتوصيات والتوصياتاالستنتاجات 

  .اإليكاو
  .٢ يرد اإلجراء المعروض على االجتماع رفيع المستوى في الفقرة

 مقدمةال  -١

 بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ إلى مراجعة برنامج العمل الـذي أوصـى         يهدف االجتماع رفيع المستوى     ١-١
 وتقديم توصيات إضافية لتمكين اإليكاو من تقديم مقترحات ملموسـة         ي بالطيران الدولي وتغير المناخ،     الفريق المعن  باعتماده

ت االجتماع الخامس عشر لمؤتمر الـدول    كجزء من موقف اإليكاو أثناء مداوال     الدولي  بشأن معالجة االنبعاثات من الطيران      
  .)UNFCCC( بشأن اتفاق عالمي مستقبالً بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ األطراف

 رفيع المستوى االجتماع المعروض علىاإلجراء   -٢

  :يرجى من االجتماع رفيع المستوى القيام بما يلي  ١-٢
 .)أ(التذييل والتوصيات الواردة في االستنتاجات الموافقة على   )أ

 ).ب(التذييل إقرار اإلعالن الوارد في   )ب

االجتماع الرفيع المـستوى بـشأن      الصادرة عن   والتوصيات الموحدة   االستنتاجات   إحالةالموافقة على     )ج
، وتـأمين أسـاس    لدراسـته  واإلعالن الذي أقره االجتماع إلى المجلسالطيران الدولي وتغير المناخ،   

لمساهمة اإليكاو في المفاوضات المستمرة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتوصل مستقبالً إلى             
  .اتفاق بشأن تغير المناخ

  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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  )أ (التذييل

  بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ جتماع رفيع المستوى وتوصيات االاستنتاجات

   ].والتوصياتاالستنتاجات القتراحات بشأن يفترض استكمال ا [

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب(تذييل ال

  إعالن صادر عن االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ

  ]. يفترض استكمال االقتراحات بشأن اإلعالن [

   ـىــ انته
  


