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 )محضر الجلسة العامة التاسعة (السادسة والثالثينخالصات من محضر الدورة 

(A36-MIN. P/9) 

 A36-28و A36-24و  A36-22التحفظات على قرارات الجمعية العمومية

المدني على  ال نيابة عن دول الجماعة األوروبية والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيرانتغتحفظ البرت
المرفق  - )حماية البيئةالمستمرة في مجال يكاو سياسات وممارسات االببيان موحد (  A36-22الجمعية العموميةقرار 

 .)االنبعاثاتبالتدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار ( فقط )ل(

 األعضاء في  متحدثاً باسم الدول األعضاء في الجماعة األوروبية والدول األخرى،مندوب البرتغالأشار 
 وأشار إلى أنه في االجتماع الحادي .WP/355 ورقة العمل من ٣٨- ٢-٤-١٧ إلى الفقرة ،اللجنة األوروبية للطيران المدني

ت الدول األعضاء في الجماعة األوروبية والدول األخرى في اللجنة األوروبية للطيران سجل ،(EX/11)عشر للجنة التنفيذية 
 وهو المرفق ،)باالنبعاثاتالتدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار  ( )ل(ن المرفق المدني تحفظاً رسمياً بشأ

حماية المستمرة في مجال يكاو سياسات وممارسات االببيان موحد : )A36-22الذي ُأعيد ترقيمه ليصبح  (١٧/١بالقرار 
 مندوب البرتغال في أدلى بهوفيما يلي نص التحفظ الذي   . التي فهم أنها ستصدر في محضر اجتماع اللجنة التنفيذية،البيئة

 :اللجنة التنفيذية

 للطيران األوروبية اللجنة في األعضاء األخرى والدول األوروبية الجماعة في األعضاء الدول تدعم "
 ،التكنولوجيا تمجاال في  المحرزالتقدم يتضمن الطيران عمليات عن الناجمة االنبعاثات من للحد شامالً نهجاً المدني

 الحثيث السعي الضروري من أنهونرى .  السوق آليات على القائمة والتدابير ،التشغيلية واإلجراءات ،القياسية والقواعد
 الحد مجال في الكافي األثر بمفرده يحدث لن سوف المذكورة التدابير من واحد أي أن إلى نظراً ،الشامل النهج هذا النتهاج

 المعني الدولي الحكومي الفريق نشره الذي الرابع التقييم تقرير ذلك أكد كما الطيران عمليات عن جمةالنا االنبعاثات من
 .المناخ بتغير

 وبشكل ،العمومية للجمعية الخامسة والثالثون الدورة اتخذتها التي والقرارات الدولية االلتزامات مع وتمشياً"
 في الطيران عمليات عن الناجمة االنبعاثات إلدراج تشريعي قتراحا في األوروبية الجماعة تنظر ،A35-5 القرار خاص
 من للحد مغزى له إجراء باتخاذ األوروبية الجماعة التزام يوضح وهذا.  االنبعاثات إطالق برخص لالتجار الحالية الخطة

مع و ،المستدام والنمو التطور في لالستمرار الجوي للنقل الفرصة إتاحة مع ،الطيران عمليات عن الناجمة االنبعاثات
 نهج من كجزء اإلقليمي الصعيد على الخطة هذه تضع حينما أوروبا أن أيضاًونرى .  النامية للبلدان الخاص الوضع مراعاة
 آثار من االنبعاثات على يترتب ما لمعالجة المدني الدولي الطيران مجتمع استجابة في بناءة مساهمة تساهم فإنها ،شامل
 .ةيبيئ
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 مرور بعد أنه العمومية للجمعيةالسادسة والثالثين  الدورة في الواضح من أصبح قد أنه ؤسفالم ومن"
 تتمكن لم ،االنبعاثات من للحد إجراءات باتخاذ المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية طلب على سنوات عشر
 العمومية الجمعية هذه على طُرح الذي البرنامج وأن سيما ال، الشامل النهج لهذا األساسية العناصر على االتفاق من يكاواال

 غازات انبعاثات (السوق آليات على القائمة التدابير بشأن المصداقية إلى ويفتقر ومجزأ طموح غير برنامج هو عليه للموافقة
 الواعدة الوسائل أنجع هو الكربون سوق أن أوروبا وترى.  )سواء حد على االنبعاثات إطالق برخص واالتجار الدفيئة
 من دولة وأربعين اثنتين فإنولذلك .  المناخ تغير بشأن الفعالة اإلجراءات التخاذ الضروري النطاق على الموارد لتعبئة

 ضرورية أداة تعتبر السوق آليات على القائمة التدابير أن ترى المدني للطيران األوروبية واللجنة األوروبية الجماعة
  .المناخ على الطيران عمليات آثار لمعالجة

 عمليات عن الناجمة االنبعاثات من للحد الشامل النهج هذا طريق على قدماً المضي على مصممة وأوروبا"
 في الطيران إدراج بأن مقتنعة تزال  الوهي .المناخ تغير مشكلة لمعالجة الدولية االستجابة في بفعالية والمساهمة الطيران
 خاصة وبصفة ،الدولية التزاماتها مع تماماً منسجماً سيكون االنبعاثات إطالق برخص جارلالت  األوروبية المجموعة خطة

 أوروبا تلتزم وبينما .المبادئ بهذه والتمسك السياسات هذه إتباع إلى أوروبا وترمي .التمييز وعدم للسيادة الرئيسية المبادئ
 شرطاً يعتبر ال المشترك االتفاق فإن ،الطيران عمليات عن ةالناجم االنبعاثات آثار لمعالجة األطراف المتعددة باإلجراءات

 على بشدة االيكاو تحث أوروبا فإنولذلك  .شيكاغو اتفاقية مع تتسق التي السوق آليات على القائمة التدابير لتنفيذ مسبقاً
 تغير بشأن اإلطارية دةالمتح األمم اتفاقية قبيل من أخرى هيئات به تضطلع ما نحو على قيادي بدور تضطلع أنها إثبات
 .المناخ

وتعرب االثنتان وأربعون دولة في الجماعة األوروبية واللجنة األوروبية للطيران المدني أنه خالفاً "
لدول من ازى إلبراز آراء العدد الكبير غ بينما لم يبذل جهد له م، فإن القرار لم يعتمد بتوافق اآلراء،للممارسة السائدة

 .)ل( في المرفق االيكاواألعضاء في 

 لىيسوغ أن تفرض ع أنه على فسري أن يمكن شيكاغو اتفاقية في حكم وجدي ال أنه إلى الدول هذه وتشير"
 السوق آليات على القائمة التدابير تطبيق قبل األخرى المتعاقدة األطراف موافقة على بالحصول االلتزام المتعاقدة األطراف
بل .  خارجها أو أقاليمهم داخل الجوية بالخدمات يتعلق فيما األخرى الدول في المشغلين على )ل( المرفق في إليها المشار
 الخاصة الجوية وأنظمته قوانينه تطبيق في متعاقد طرف كل بحق صراحة تعترف شيكاغو اتفاقية فإن ،من ذلك العكس على
 .الدول جميع طائرات على تمييزي غير أساس على

 آليات على القائمة التدابير تتناول التي )ل( المرفق في المنطوق أحكام نأ ترى الدول هذه فإن ولذلك"
 قرارات استخدام يمكن ال أنه إلى أيضاً الدول هذهوتشير  .شيكاغو اتفاقية في قانوني أساس أي على ترتكز ال السوق
  .وشيكاغ اتفاقية بموجب عليها جديدة التزامات لفرض أو حقوقها من للنيل العمومية الجمعية

وبناء على ذلك، فهي تحتفظ بحقها بموجب اتفاقية شيكاغو في وضع تدابير قائمة على آليات السوق من "
وتطبيقها على أساس غير تمييزي على جميع المشغلين من الدول التي تقدم ) ل(نوع التدابير المشار إليها في المرفق 

  .الخدمات من وإلى وداخل أقاليمها
لدول األعضاء في الجماعة األوروبية وفي اللجنة األوروبية للطيران المدني  فإن ا،وعلى هذا األساس"

  ).ل( بهذا تحفظا رسميا على المرفق تسجل
ين وأربعين دولة توبينما تبدي استعدادها ورغبتها في االستمرار في المشاركة في أنشطة االيكاو، فإن االثن"

 للطيران المدني يجب أن تعرب بأشد العبارات عن عميق خيبة أملها األعضاء في الجماعة األوروبية وفي اللجنة األوربية
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) ك( لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمرفق  العموميةالفتقار اإلجراءات التي تتخذها الجمعية
 غير أن أوروبا يمكن أن تقبل . للطموح واإلجراءات العملية) برنامج عمل االيكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ (

.  طيران الدولي وتغير المناخبشأن الاألحكام الخاصة بتوقيت االجتماع الرفيع المستوى الذي سينظم في إطار برنامج العمل 
 ينبغي أن يعقد ،، وأنه في حالة أن يتقرر عقد االجتماع بعد هذا التاريخ٢٠٠٩وتحث أوروبا على عقد االجتماع قبل سبتمبر 

  ". وقت يسمح بمراعاة توجيهات المؤتمر الخامس عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخفي
التي  WP/355 في ورقة العمل ٣٨-٢- ٤-١٧واقترح مندوب البرتغال العديد من التعديالت على الفقرة 

بما " الوفد الممثل لالتحاد األوروبي" تمت االستعاضة عن ،٣في بداية الجملة الثانية في السطر .   عليها كلهاالموافقةتمت 
" تحفظهبدى أ" تمت االستعاضة عن الكلمات ٤  وفي السطر ؛"الوفد المتحدث نيابة عن بلدان الجماعة األوروبية ":يلي

الكامل النص  "(: تمت االستعاضة عن النص الموضوع بين قوسين بما يلي،٥ وفي السطر ؛"تحفظه الرسميسجل "بكلمات 
  )".للتحفظ الرسمي المكتوب سيصدر في محضر اللجنة التنفيذية

استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة   ( A36-24 العموميةتحفظ استراليا على قرار الجمعية
 )لرحالت الدوليةفي طائرات ا القيادة

استخدام  () A36-24لذي ُأعيد ترقيمه ليصبح ا (١٨/١ ليسجل تحفظاً على القرار مندوب استرالياتحدث 
الوارد في ورقة ) لرحالت الدوليةفي طائرات ا أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة

 أن النتائج التي أظهرها البحث المحدود في مجال األساليب غير الكيميائية لتطهير ي، نظراً إلى أنه رُئWP/360 العمل
 في الجمعية الماضية سجلتوأشار مندوب استراليا إلى أن استراليا .  ت مثل تقنية الستارة الجوية لم تكن حاسمةالطائرا

استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة في طائرات  :A35-13تحفظاً مماثالً على القرار 
  .(A35-Min. P/9, Agenda Item 11, para. 11)ة الرحالت الدولي

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

األمين العام ضع حد أقصى لمدد عمل و :)A36-28ُأعيد ترقيمه ليصبح الذي  (24/1وفيما يتعلق بالقرار 
 WP/136قدمة في ورقة العمل م إلى مختلف النُهج الاألرجنتينمندوب  أشار ،WP/368 الوارد في الوثيقة ورئيس المجلس

التي ) إلى د)  الفقرات الفرعية من أ،٣-٢٤ الفقرة ،)تحديد عدد فترات الوالية لشغل منصبي األمين العام ورئيس المجلس(
تعديل   (٩٤ادة والم) رئيس المجلس  (٥١ وهما المادة ،ترمي إلى المحافظة على االتساق مع مادتي اتفاقية شيكاغو

 لم تعتمد أي من هذه النُهج مما يعني أن األرجنتين ال تستطيع أن  العموميةورأى أنه من سوء الطالع أن الجمعية.  )االتفاقية
االتفاق بين األمم من ) العالقات مع محكمة العدل الدولية ( المادة العاشرة لىإاللجوء  كما طرح السؤال عن ،تسحب تحفظها

 .(Doc 7970) ظمة الطيران المدني الدوليالمتحدة ومن

) A36-28ُأعيد ترقيمه ليصبح الذي  (24/1وأبدى مندوب األرجنتين قلقه نظراً إلى أن اعتماد القرار 
  . بشأن أمور أخرىيةلمستقبلا ويضع من ثم سابقة يمكن أن تؤثر في القرارات ٥١سيفضي إلى وضع يتعارض مع المادة 

 ـ انتهـى ـ


