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  السادسة والثالثينمحضري اجتماعي اللجنة التنفيذية الحادي عشر والعاشر للدورة ة خالص
(A36-MIN. EX/11 AND A36-MIN. EX/10) 

 A36-28و  A36-22التحفظات على قراري الجمعية العمومية

للطيران ال نيابة عن دول الجماعة األوروبية والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية غتحفظ البرتت
المستمرة في مجال يكاو سياسات وممارسات االببيان موحد (  A36-22المدني على قرار الجمعية العمومية

 .)االنبعاثاتب بما فيها االتجار ،التدابير القائمة على آليات السوق( فقط )ل(المرفق  - )حماية البيئة

ية والدول األخرى روب نيابة عن الدول األعضاء في الجماعة األو،الغمندوب البرت سجل
 بقرار الجمعية )ل( التحفظ الرسمي التالي بشأن المرفق ،نة األوروبية للطيران المدنيجاألعضاء في الل

  .)االنبعاثاتب بما فيها االتجار ،التدابير القائمة على آليات السوق (العمومية 
 األوروبية اللجنة يف األعضاء األخرى والدول األوروبية الجماعة في األعضاء الدول تدعم "

 في  المحرزالتقدم يتضمن الطيران عمليات عن الناجمة االنبعاثات من للحد شامالً نهجاً  المدنيللطيران
 أنهونرى .  السوق آليات على القائمة والتدابير ،التشغيلية واإلجراءات ،القياسية والقواعد ،التكنولوجيا مجاالت

 سوف المذكورة التدابير من واحد أي أن إلى نظراً ،الشامل النهج هذا النتهاج الحثيث السعي الضروري من
 تقرير ذلك أكد كما الطيران عمليات عن الناجمة االنبعاثات من الحد مجال في الكافي األثر بمفرده يحدث لن

 .المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي الفريق نشره الذي الرابع التقييم

 للجمعية الخامسة والثالثون الدورة اتخذتها التي والقرارات يةالدول االلتزامات مع وتمشياً"
 االنبعاثات إلدراج تشريعي اقتراح في األوروبية الجماعة تنظر ،A35-5 القرار خاص وبشكل ،العمومية
 التزام يوضح وهذا.  االنبعاثات إطالق برخص لالتجار الحالية الخطة في الطيران عمليات عن الناجمة
 إتاحة مع ،الطيران عمليات عن الناجمة االنبعاثات من للحد مغزى له إجراء باتخاذ وبيةاألور الجماعة
  .النامية للبلدان الخاص الوضع مراعاةمع و ،المستدام والنمو التطور في لالستمرار الجوي للنقل الفرصة
 تساهم فإنها ،شامل نهج من كجزء اإلقليمي الصعيد على الخطة هذه تضع حينما أوروبا أن أيضاًونرى 
 .ةيبيئ آثار من االنبعاثات على يترتب ما لمعالجة المدني الدولي الطيران مجتمع استجابة في بناءة مساهمة

 أنه العمومية للجمعيةالسادسة والثالثين  الدورة في الواضح من أصبح قد أنه المؤسف ومن"
 من للحد إجراءات باتخاذ المناخ تغير نبشأ اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية طلب على سنوات عشر مرور بعد

 الذي البرنامج وأن سيما ال، الشامل النهج لهذا األساسية العناصر على االتفاق من يكاواال تتمكن لم ،االنبعاثات
 بشأن المصداقية إلى ويفتقر ومجزأ طموح غير برنامج هو عليه للموافقة العمومية الجمعية هذه على طُرح

 حد على االنبعاثات إطالق برخص واالتجار الدفيئة غازات انبعاثات (السوق آليات لىع القائمة التدابير
 الضروري النطاق على الموارد لتعبئة الواعدة الوسائل أنجع هو الكربون سوق أن أوروبا وترى.  )سواء
 واللجنة ألوروبيةا الجماعة من دولة وأربعين اثنتين فإنولذلك .  المناخ تغير بشأن الفعالة اإلجراءات التخاذ
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 آثار لمعالجة ضرورية أداة تعتبر السوق آليات على القائمة التدابير أن ترى المدني للطيران األوروبية
  .المناخ على الطيران عمليات

 الناجمة االنبعاثات من للحد الشامل النهج هذا طريق على قدماً المضي على مصممة وأوروبا"
 تزال  الوهي .المناخ تغير مشكلة لمعالجة الدولية االستجابة في ليةبفعا والمساهمة الطيران عمليات عن

 منسجماً سيكون االنبعاثات إطالق برخص لالتجار  األوروبية المجموعة خطة في الطيران إدراج بأن مقتنعة
 اتباع إلى أوروبا وترمي .التمييز وعدم للسيادة الرئيسية المبادئ خاصة وبصفة ،الدولية التزاماتها مع تماماً
 آثار لمعالجة األطراف المتعددة باإلجراءات أوروبا تلتزم وبينما .المبادئ بهذه والتمسك السياسات هذه

 على القائمة التدابير لتنفيذ مسبقاً شرطاً يعتبر ال المشترك االتفاق فإن ،الطيران عمليات عن الناجمة االنبعاثات
 تضطلع أنها إثبات على بشدة اإليكاو تحث أوروبا فإنولذلك  .شيكاغو اتفاقية مع تتسق التي السوق آليات
 .المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية قبيل من أخرى هيئات به تضطلع ما نحو على قيادي بدور

وتعرب االثنتان وأربعون دولة في الجماعة األوروبية واللجنة األوروبية للطيران المدني أنه "
زى إلبراز آراء العدد غ م بينما لم يبذل جهد له، فإن القرار لم يعتمد بتوافق اآلراء، السائدةخالفاً للممارسة

 .)ل(لدول األعضاء في اإليكاو في المرفق من االكبير 

يسوغ أن  أنه على فسري أن يمكن شيكاغو اتفاقية في حكم وجدي ال أنه إلى الدول هذه وتشير"
 التدابير تطبيق قبل األخرى المتعاقدة األطراف موافقة على بالحصول تزاماالل المتعاقدة األطراف لىتفرض ع

 بالخدمات يتعلق فيما األخرى الدول في المشغلين على )ل( المرفق في إليها المشار السوق آليات على القائمة
 بحق صراحة تعترف شيكاغو اتفاقية فإن ،من ذلك العكس علىبل .  خارجها أو أقاليمهم داخل الجوية

 جميع طائرات على تمييزي غير أساس على الخاصة الجوية وأنظمته قوانينه تطبيق في متعاقد طرف كل
 .الدول

 على القائمة التدابير تتناول التي )ل( المرفق في المنطوق أحكام أن ترى الدول هذه فإن ولذلك"
 يمكن ال أنه إلى أيضاً لدولا هذهوتشير  .شيكاغو اتفاقية في قانوني أساس أي على ترتكز ال السوق آليات

  .شيكاغو اتفاقية بموجب عليها جديدة التزامات لفرض أو حقوقها من للنيل العمومية الجمعية قرارات استخدام
 تدابير قائمة على آليات بحقها بموجب اتفاقية شيكاغو في وضعوبناء على ذلك، فهي تحتفظ "

على أساس غير تمييزي على جميع المشغلين وتطبيقها ) ل( في المرفق إليهاالسوق من نوع التدابير المشار 
  .لى وداخل أقاليمهامن الدول التي تقدم الخدمات من وإ

نة األوروبية للطيران  الدول األعضاء في الجماعة األوروبية وفي اللج فإن،وعلى هذا األساس"
  ).ل( بهذا تحفظا رسميا على المرفق تسجلالمدني 

ين تن االثنفي المشاركة في أنشطة االيكاو، فإغبتها في االستمرار وبينما تبدي استعدادها ور"
وأربعين دولة األعضاء في الجماعة األوروبية وفي اللجنة األوربية للطيران المدني يجب أن تعرب بأشد 

 لمعالجة انبعاثات غازات  العمومية التي تتخذها الجمعيةاإلجراءاتالعبارات عن عميق خيبة أملها الفتقار 
) طيران الدولي وتغير المناخبشأن البرنامج عمل االيكاو  ) (ك(دفيئة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمرفق ال

 االجتماع الرفيع كن أن تقبل األحكام الخاصة بتوقيتأوروبا يمن غير أ.   العمليةواإلجراءاتللطموح 
وتحث أوروبا على عقد .  لمناخطيران الدولي وتغير ابشأن ال برنامج العمل إطارالمستوى الذي سينظم في 

 عقد في وقتينبغي أن ي ،، وأنه في حالة أن يتقرر عقد االجتماع بعد هذا التاريخ٢٠٠٩االجتماع قبل سبتمبر 
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 بشأن تغير اإلطارية المؤتمر الخامس عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اتتوجيهيسمح بمراعاة 
  ".المناخ

وضع حد أقصى لمدد عمل األمين العام   (٢٨- ٣٦لجمعية العمومية تحفظات األرجنتين على قرار ا
  )ورئيس المجلس

 عن عدم موافقته  األرجنتينمندوبفترتين، أعرب بمع دعم مبدأ تحديد فترة والية رئيس المجلس 
تين ن قرار الجمعية العمومية حينما يحدد والي فإوفي رأيه. على قانونية اآللية المستخدمة لتطبيق هذا المبدأ

 انتخاب إعادةص على  التفاقية شيكاغو التي تن٥١لمادة نه يتعارض مع المبدأ األساسي لإلرئيس المجلس ف
 حين اعتماد إلى مؤقت يسرى مفعوله فقط كإجراءواقترح مندوب األرجنتين اعتماد قرار الجمعية .  الرئيس

 إلى أنونظرا .   قرار الجمعية العمومية التي تحدد فترة الوالية الواردة في٥١وسريان مفعول تعديل المادة 
  .اقتراح مندوب األرجنتين لم يجد الدعم، فقد أبدى المندوب تحفظه على قرار الجمعية العمومية

 ـ انتهـى ـ


