
 
 

  

  ممثل جمهوریة الصین الشعبیة في مجلس اإلیكاو

    CH(13)188المرجع: 

 ٨/١٠/٢٠١٣  
  السید ریمون بنجامان

  لالیكاواألمین العام 
  ١٥-١٢المكتب رقم 

  

  تحیة وبعد،
الصادر عن الجمعیة العمومیة في دورتها الثامنة والثالثین والمعنون  ١٧/٢من منطوق القرار  ٧باإلشارة إلى الفقرة 

ظات تحفّ طیه "، أتشرف بأن أحیل إلیكم المناخ تغیر – البیئة حمایة مجال في المستمرة االیكاو وممارسات بسیاسات موحد بیان"
  ، وذلك لالطالع علیها وإلدراجها رسمیا في تقریر أعمال هذه الدورة.الدورة الثامنة والثالثین الحاضر فيالوفد الصیني 

  التقدیر.وتفضلوا بقبول فائق عبارات 

  (التوقیع)  
  ما تاو  

  ممثل الصین في مجلس اإلیكاو  

  
   



 
 

  الصادر عن الجمعیة العمومیة  ١٧/٢تحفظات الصین على القرار بیان 
   المستمرة االیكاو وممارسات بسیاسات موحد في دورتها الثامنة والثالثین والمعنون "بیان

  المناخ" تغیر – البیئة حمایة مجال في

  
  السادة المندوبون، ،السید الرئیس

كل ما في وسعها من أجل  ،رئیسبناء على إرشادات ال خالل هذه الدورة للجمعیة العمومیة،لقد بذلت كل األطراف 
التوّصل إلى نتائج متوازنة وٕایجابیة بشأن مسألة الطیران الدولي وتغیر المناخ، وأثبتت للمجتمع الدولي صدق وقوة الجهود التي 

  دورها الریادي في تناول هذه المسألة.على اإلیكاو برهنت یبذلها قطاع الطیران المدني في التصدي لتغیر المناخ. كما 
مشاورات مع الإیجابي وبناء، في  توجهشارك الوفد الصیني، بروح من التشاور والتعاون وبخالل األیام الماضیة، و 

الشواغل الرئیسیة للبلدان النامیة ویستجیب أیضا یّعبر عن تیسیر عملیة وضع نص قرار متوازن للجمعیة لاألطراف المعنیة 
 لبلدان النامیةالشواغل الرئیسیة لعن  یعبرص الذي قّدمه الرئیس كل األطراف. وسعیا إلى جعل النّ  ألوجه القلق التي تساور

مسائل إدخال تعدیالت على الفقرات التي تتناول  فیها مت اثنتا عشرة دولة من بینها الصین ورقات تقترح، قدّ بصورة متوازنة
النمو المحاید بلوغ ، وتحقیق الهدف المتمثل في التدابیر، والخطة العالمیة لهذه )MBMs(التدابیر القائمة على آلیات السوق 

ة العمومیة یالتنفیذیة والجمعاللجنة  ت هذه الدولوساعد ،قلحادئ التوجیهیة الواردة في الم، والمب٢٠٢٠اعتبارا من سنة  كربونیاً 
  .المناخ تغیر – البیئة حمایة مجال في المستمرة االیكاو وممارسات بسیاسات دموحَّ ال بیاناعتماد ال على

هیب بكل أفراد أسرة اإلیكاو أن یعملوا وفق الوفد الصیني یُ  ولما كان موضوع هذه الدورة هو "توحید الطیران"، فإنّ 
  هذه المنظمة.تعالجها  القضایا التيالتي دأبوا علیها في تناول  اآلراء توافقوأن یحافظوا على تقالید تطلعیة منهجیة 

ل في بلوغ النمو المحاید الهدف المتمثّ اعتماد  أنّ  ، فإّن الوفد الصیني یرى١٧/٢من القرار  ٧أما فیما یتعلق بالفقرة 
في الطیران الدولي للبلدان النامیة  نمو من شأنه أن ُیعیق، متباینةمسؤولیات  تحدید ، من دون٢٠٢٠اعتبارا من سنة  كربونیاً 

االنبعاثات الناجمة  لخفضنا نؤید مسألة تحدید أهداف أنّ على . وفي هذا اإلطار، یوّد الوفد الصیني أن یؤّكد مجّدًدا المستقبل
التي تدابیر اتخاذ الفي  أن تضطلع بالدور القیاديلبلدان المتقّدمة ینبغي ل هالتأكید على أنّ ال بد من عن الطیران الدولي. لكن 

  تعویض الزیادة الحاصلة في االنبعاثات الناجمة عن الطیران الدولي للبلدان النامیة. أجلمن تحقق هذا االنخفاض 
 موحدال بیانال: ١٧/٢من منطوق القرار  ٧عرب بهذا عن تحفظه الرسمي على الفقرة ولذا، فإّن الوفد الصیني یُ 

الدورة تقریر یطلب إدراج هذا البیان رسمیا في  ،المناخ تغیر – البیئة حمایة مجال في المستمرة االیكاو وممارسات بسیاسات
  الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة.
  وشكرا لكم سیدي الرئیس.


