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  السید ریمون بنجامان
  عامالمین األ

  منظمة الطیران المدني الدولي
 12.15الجناح رقم 

 
  بعد،تحیة طیبة و 

بنقل تحفظات الوالیات المتحدة األمریكیة الخطیة التالیة لقد تلقت بعثة الوالیات المتحدة الدائمة لدى االیكاو تعلیمات   
البیان الموحد بسیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة في مجال حمایة على قرار الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العامة لالیكاو: 

  .لمناختغیر ا –البیئة 

المناخ تود سترن خالل الجلسة  بعوث األمریكي الخاص لتغیرمسقة مع البیان الذي أدلى به الوهذه التحفظات مت  
  .٤/١٠/٢٠١٣ بتاریخامة للجمعیة العامة یوم الجمعة الماضي الع

  فائق االحترام. وأود انتهاز هذه الفرصة ألجدد إعرابي لكم عن  

  

  جوزف ل. نوفاك
  مناوبممثل 
  ع)(توقی

   



  بیان تحفظ
  الوالیات المتحدة األمریكیة

  بشأن قرار الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العامة لالیكاو:
  تغیر المناخ –البیان الموحد بسیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة في مجال حمایة البیئة 

  
اف الحرجة في تحدیث دالمناخ، أحد األهالبیئیة، بما فیها تغیر  حدیاتالتالوالیات المتحدة معالجة  نا فيلقد جعل

أنواع الوقود البدیل  تطویرفي  –بالتعاون مع الصناعة  –منظومة المجال الجوي الوطني لدینا، وكنا روادا في التقدم 
  .القابل لالستدامة ونشرها

  
  كما أننا ملتزمون وضع نهج عالمي لمعالجة تغیر المناخ.

  
لقرار الدورة السابعة بخطوات مهمة وفقا  من الدول ت الوالیات المتحدة وغیرهاوخالل السنوات الثالث الماضیة، قام

بشأن  قرار الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العامة لالیكاو ویبّینبشأن تغیر المناخ.  لالیكاو والثالثین للجمعیة العامة
نهج شامل لمعالجة آثار الطیران  لتوصل إلىلإلى األمام  یشكل نقلةو أحرزناه إلى حد بعید التقدم الذي  تغیر المناخ

الوقود تدعم الوالیات المتحدة أحكام القرار بشأن معاییر التكنولوجیا والتحسینات التشغیلیة وأنواع و على تغیر المناخ. 
  لالستدامة للطائرات النفاثة. ةالقابل ةالبدیل

  
 لتدبیرعالمي قائم على آلیات السوق للطیران الدولي. ومن شأن ا تدبیركما ندعم المضي قدما في العمل على وضع 

دولها األعضاء لخفض العالمي القائم على آلیات السوق أن یكمل الجهود األخرى الكثیرة التي تبذلها االیكاو و 
  ادمة.االنبعاثات المتأتیة عن الطیران. ونحن نتطلع إلى العمل بجد على هذه المهمة خالل السنوات الثالث الق

  
تتعلق ببعض وعلى الرغم من دعم النهج العالمي والعمل على التدبیر العالمي القائم على آلیات السوق، لدینا شواغل 

  في الملحق. الوارد (ب) وعلى المبدأ اإلرشادي (ع)١٦أحكام هذا القرار. وٕاننا نتحفظ على الفقر 
  

  (ب)١٦التحفظ على الفقرة 
  

حین تدعم الوالیات المتحدة مفهوم عتبات "الحد األدنى" من حیث المبدأ، إال أننا ال  (ب)، في١٦فیما یتعلق بالفقرة 
هي عتبة مالئمة، وأن العتبة ینبغي أن تستند إلى أنشطة الطیران الخاصة بالدول ولیس % ١ نسبة نعتقد أن

 شكلالدول النامیة. وتمن  یجب أن تعتمد على ما إذا كانت الطرق الجویة إلى أو إجراءات مالئمةبالمشغلین، أو أن 
سیما على ضوء مبدأ االیكاو بشأن عدم التمییز ئمة لمعالجة مفهوم الحد األدنى، هذه المعاییر وسیلة غیر مال

الغالبیة العظمى لبلدان وااللتزام بتفادي تشوه السوق. وٕاذا ُطّبقت عتبة الحد األدنى هذه، فهي ستؤدي إلى استبعاد 



لتدبیر القائم على آلیات السوق. وعالوة على ذلك، وباالتساق مع صیاغة الحكم، ترى العالم من المشاركة في ا
وبالتالي فإن الوالیات الوالیات المتحدة أن هذه العتبة ال تؤثر على وضع تدبیر عالمي قائم على آلیات السوق. 

  (ب).١٦المتحدة تتحفظ على الفقرة 
  

  التحفظ على المبدأ اإلرشادي (ع)
  

المبدأ اإلرشادي (ع) في الملحق. وألسباب معروفة جیدا، ال تعتبر الوالیات  إدراجیات المتحدة على تعترض الوال
، بما في ذلك مبدأ "المسؤولیات المشتركة ولكن المتحدة أن مبادئ اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ

التي یحكمها نظامها القانوني الخاص بها. وعلیه، تتحفظ نطبق على االیكاو، ینة والقدرات الخاصة بكل دولة"، یالمتبا
  في الملحق بهذا القرار. الوارد الوالیات المتحدة على المبدأ اإلرشادي (ع)


