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٢٢/١٠/٢٠١٣  
  

  ریمون بنجامان السید
  عامالمین األ

  منظمة الطیران المدني الدولي
 12.15الجناح رقم 

  

  تحیة طیبة وبعد،

  : ١٧/١٢- ٣٨تشرف باإلشارة إلى الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة وقرارها أ
المعتمد في  "تغیر المناخ –االیكاو المستمرة المرتبطة بحمایة البیئة  ممارساتالبیان الموحد لسیاسات و "
٤/١٠/٢٠١٣.  

  .١٧/٢-٣٨القرار الواردة في فقرات الوتجدون طیه البیان الذي یؤكد موقف حكومة كوریا بشأن بعض 

  . يواحترام يأغتنم هذه المناسبة ألعرب لسعادتكم مجددا عن فائق تقدیر و   
  
  
  

  يدونغوان شو 
  السفیر، الممثل الدائم لجمهوریة كوریا

  لدى مجلس االیكاو
   



ت االیكاو : البیان الموحد لسیاسات وممارسا١٧/٢- ٣٨تحفظ جمهوریة كوریا إزاء القرار:  بیان
  تغیر المناخ –المستمرة المرتبطة بحمایة البیئة 

  
سبق لوفد جمهوریة كوریا لدى الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة أن أعرب عن تحفظه إزاء الفقرة ع) من 

قرارات بالرغم من أن . و ٤/١٠/٢٠١٣، المعتمد خالل الجلسة العامة األخیرة المنعقدة في ١٧/٢-٣٨: المرفق بالقرار 
أن الفقرة ع) أو أحكام یتأثر موقفها ب نأفي  رغبتال أن جمهوریة كوریا  إالّ ، لزمة قانوناً مُ ال تعتبر الجمعیة العمومیة 

و توضیح موقف جمهوریة كوریا بشأن الفقرة ع) التي . وبالتالي، فإن الهدف من هذه الورقة هواردة فیهادعم اآلراء الت
  جوانب االنبعاثات الناجمة عن الطیران الدولي.جانب من تتناول أهم 

  
المسؤولیات المشتركة ولكن تدعم مبدأ  ١٧/٢- ٣٨القرار: أوال، من منظور جمهوریة كوریا، یبدو أن الفقرة ع) من 

تتطرق السوق. ومنذ أن بدأت االیكاو  وتطبیق التدابیر القائمة على آلیاتن من مراعاتها عند تحدید المتباینة بما یمكّ 
في  نصوص علیهمبدأ المسؤولیات المشتركة ولكن المتباینة المعلى المناقشات ركزت لمناخ، اغیر ت موضوعإلى 

تطبیق ا إذا كان ینبغي مسألة مخالل سنوات نوقشت  معنى آخر،اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. ب
اآلراء إلى  في ، ودون التوصل إلى توافقجدوىكن دون ول على االنبعاثات الناجمة عن الطیران الدوليالمبدأ  اهذ

السابق للجمعیة القرار هذا التوتر بجالء في أیضًا برز مومیة. وقد حین انعقاد الدورة الثامنة الثالثین للجمعیة الع
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة في سیاق المبدأ  وجود هذب االعترافمجرد كتفت دیباجیته بحیث ا ١٩- ٣٧ العمومیة

الجوي. وفي ظل هذه الخلفیة، فإن جمهوریة كوریا تخشى أن  نقلطبیقها على الأكید تبحذر ت تجنب لتغیر المناخ لكنه
  تؤثر الفقرة ع) أكثر من الالزم على المناقشات المقبلة داخل االیكاو.

  
اتفاقیة األمم المتحدة  بموجب اتوجیهی أمبدتشكل المشتركة ولكن المتباینة ة كوریا أن المسؤولیات یتالحظ جمهور  ثانیا،

تطلب تقییما دقیقا، نظرا ألن مبدأ عدم التمییز على الطیران الدولي ی تطبیقهاإلطاریة بشأن تغیر المناخ. غیر أن 
الزمن صمد أمام اختبار ، قد هذ المبدأمع مفهوم من حیث الیتعارض الذي و اتفاقیة شیكاغو، المنصوص علیه في 

أسلوب ع ااتب جدوىالطیران المدني الدولي. وتتحفظ جمهوریة كوریا على النهوض بعقود وساهم كثیرا في  طوال
 المسائل الشائكة المقترنة بالطیران وتغیر المناخ.  لحلالدمج هذا 

تحسینا على  صیغتها الحالیة شكلحیث ت ،ب) ١٦الفقرة  تعلق علىأن وفضال عن الفقرة ع)، توّد جمهوریة كوریا 
ج القائمة على المسارات وعلى أنشطة و الُنهتتبع  نظرًا ألنها القرار السابق للجمعیة العمومیة  المقابلة لها فيالفقرة 

ى دنالحد األاعتماد یبدو أنه ال یوجد ما یبرر ومع ذلك، األسواق. تشویه فف إلى أدنى حد من هو ما یخالطیران، و 
وتظل هناك شكوك حول المعاییر المستخدمة للتمییز بین الدول النامیة  ٪٠,٩مقارنة بنسبة  ١٪ نسبة المتمثل في

سواق. وبناء األتشویه  ینجم عنهسمبدأ الحد األدنى تطبیق شار إلى ذلك فریق الخبراء، فإن أوالدول المتقدمة. وكما 
مالحظات أخرى  حقها في إبداءحتفظ بتو مبدأ الحد األدنى بدقة المجلس جمهوریة كوریا أن یستعرض توقع تعلیه، 

  لجمعیة العمومیة.الدورة المقبلة لإلى  االمجلس تقریر  قدمأن یإلى 


