
  الممثل الدائم ألسترالیا 
  منظمة الطیران المدني الدولي في مجلس

  ENV 2/1المرجع:   

٥/١١/٢٠١٣  
  ریمون بنجامان صاحب السعادة السید

  لمنظمة الطیران المدني الدولياألمین العام 
  ، كیبیكلیامونتر
  كندا

  

  بشأن الطیران الدولي وتغیر المناخ ٣٨/١٧/٢القرار 
، أوّد أن ُأبلغكم بأّن أسترالیا ترید أن تقدم والثالثین الثامنة دورتها في العمومیة الجمعیة عن الصادر ١٧/٢ القرارباإلشارة إلى 

  .  رسمیا التحفظ المرفق طیه على القرار المذكور أعاله
    
  وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدیر.  

  (التوقیع)  

  كیرین ماكوالي   

  
   



  المناخ  وتغیر الدولي الطیران أنبش ٣٨/١٧/٢ القرارتحفظ أسترالیا على 

  
عن الجمعیة العمومیة في دورتها الثامنة  ٣/١٠/٢٠١٣الصادر في  ٣٨/١٧/٢(ب) من القرار ١٦ال تقبل أسترالیا بالفقرة 

  .المناخ وتغیر الدولي الطیرانوالثالثین والمتعلق ب
ل النامیة، التي تقل حصتها من أنشطة الطیران (ب) من هذا القرار على إعفاء الطرق الجویة من وٕالى الدو ١٦وتنص الفقرة 

من تطبیق أي من التدابیر  ،في المائة من األطنان الكیلومتریة اإلیرادیة ألنشطة الطیران الدولي ١المدني الدولي عن عتبة 
  القائمة على آلیات السوق وذلك إلى حین تنفیذ المخطط العالمي.

 فيأمانة اإلیكاو التقویض الذي سیترتب ت التي أجرتها التحلیالة العمومیة، أكدت والثالثین للجمعیوعلى إثر الدورة السابعة 
ع على آلیات السوق. أما تطبیق المستوى المرتفاألدنى من التدابیر القائمة  على إعفاءات الحدّ تطبیق هذا النهج  مناألسواق 

لعتبة الحدود الدنیا الواردة في هذا القرار فمن شأنه یستثني الناقلین العاملین على الطرق الجویة إلى كبار دول الطیران ویفضي 
  وٕالى تسّرب الكربون.  تقویض هائل لألسواقبذلك إلى 

تدرج هذه األحكام  بهذا القرار، ألنّ  المقترح (ع) في المرفقالتوجیهي من الدیباجة وبالمبدأ  ١٠وال تقبل أسترالیا أیضا بالفقرة 
من مبدأ المسؤولیات المشتركة والمتفاوتة  اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ ما تضمنته ضمن سیاق اإلیكاو

زاهة والمساواة یقوض مبادئ اإلیكاو القائمة منذ فترة طویلة والمتعلقة بعدم التمییز وبالن فهذا األمروالقدرات الخاصة بكل بلد. 
اللبس و/أو التمییز. ولقد استطاعت اإلیكاو دائما أن توفر ما یلزم من الترتیبات مشوبة بإلى نتائج وقد یفضي في المعاملة، 

  .بهمة مراعاة الظروف والقدرات الخاصبفضل ، وذلك نمواقل البلدان أو المشغلین ألالخاصة 
على التمییز بین البلدان وفق مركزها كبلدان یكون قائما  القدرات الخاصة بالدولكما ال تقبل أسترالیا بأي فهم لمبدأ الظروف و 

متقدمة أو بلدان نامیة. فهذا التمییز من شأنه أیضا أن یقّوض مبادئ اإلیكاو القائمة منذ فترة طویلة بشأن عدم التمییز والنزاهة 
المعتمد في  ٣٨/١٧/٢ القرارعلى جمیع الفقرات التي تشیر في  ق هذا الفهموالمساواة في المعاملة. ومن ثم، فإّن أسترالیا تطبّ 

والمبدأ التوجیهي المقترح (ع) الوارد  ٢١و  ٢٠و  ٧و  ٦إلى الظروف و/أو القدرات الخاصة، والسیما الفقرات  ٣/١٠/٢٠١٣
  في المرفق بهذا القرار.

  


