
دولة أخرى  ١٤١ي ووروبلیتوانیا باسم الدول األعضاء في االتحاد األ مقدم من تحفظ مكتوب بشأن بیان 
  ١٨- ٣٨قرار الجمعیة العمومیة لالیكاو على  في اللجنة األوروبیة للطیران المدني عضواً 

ران المدني (الواردة أسماؤها في اللجنة األوروبیة للطی في عضواً دولة أخرى  ١٤وفي االتحاد األوروبي  عضواً  ةدول ٢٨تعرب 
في التقدم المحرز  بما یشمل أوجهاالنبعاثات الناجمة عن الطیران،  خفضالتباع نهج شامل لتأییدها ) عن ١ رقمالمالحظة 

كما یكاو مشتركة على نطاق االهي فكرة و والتدابیر القائمة على آلیات السوق،  ،التكنولوجیا والقواعد القیاسیة، والتدابیر التشغیلیة
عداد خطة إل. وبناء علیه، فإننا نرحب بقوة بقرار الجمعیة العمومیة ١٨-٣٨اعتماد قرار الجمعیة العمومیة  ذلكعلى  یؤكد

هذا  كجزء من، ٢٠٢٠ها اعتبارا من عام تطبیقمن أجل في مجال الطیران الدولي  عالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق
السوق على المستوى  اتالتدابیر القائمة على آلی لتصمیم خطةالعمل الطموح جدول ع للمساهمة في نتطللالنهج الشامل. وٕاننا 

  في هذا الشأن. االعالمي كي تتخذ الجمعیة العمومیة خالل دورتها التاسعة والثالثین قرار 

الطیران لتأثیرات شاملة  جهود االیكاو المبذولة إلیجاد حلولفي كخطوة هامة  ١٨-٣٨وٕاذ نرحب بقرار الجمعیة العمومیة 
في اللجنة عضوًا أخرى دولة  ١٤في االتحاد الدولي وعضوًا  ةدول ٢٨فإن لیتوانیا تقدم، باسم على تغیر المناخ، المدني الدولي 

  الفقرات التالیة للقرار:من توضیح موقفنا لاألوروبیة للطیران المدني، هذا البیان 

  )٧موحة (الفقرة الطالعالمیة األهداف و  اتعالتطلّ  مستوى

 وروبیة للطیران المدني أن الهدف الجماعي في اللجنة األعضوًا دولة أخرى  ١٤في االتحاد الدولي وعضوًا  ةدول ٢٨ترى 
، ُیتوقع أن تزید ٢٠٢٠وبحلول عام  .ایةكفما في البطموح غیر هدف هو  ٢٠٢٠المحدد لتطبیقه اعتبارا من عام  "الطموح"

وذلك حتى مع ، ٢٠٠٥المسجلة في عام المستویات مع مقارنة  ٪٧٠ بنحوعن الطیران المدني الدولي  االنبعاثات الناجمةنسبة 
  .٪٢الوقود المتوخاة في هذا القرار بنسبة استهالك كفاءة في تحسن المراعاة 

ات غازات في انبعاثعالمي خفض الهدف المتمثل في إلى تحقیق  في أكثر من مناسبةووفقا لذلك، دعا االتحاد األوروبي 
  .٢٠٠٥المستویات المسجلة في عام مع مقارنة  ٢٠٢٠بحلول عام  ٪١٠بنسبة الدفیئة الناجمة عن الطیران الدولي 

   

                                                           
ارینو، وصربیا، ألبانیا، وأرمینیا، وأذربیجان، والبوسنة والهرسك، وجورجیا، وأیسلندا، وجمهوریة مولدوفا، وموناكو، والجبل األسود، والنرویج، وسان م  ١

  ریة مقدونیا الیوغوسالفیا السابقة.وسویسرا، وجمهو 



2 

  )١٦(الفقرة  ٢٠٢٠إلى غایة  ةالمتخذ اتاإلجراء

قبل  اً وحطمأكثر للدول أن تتخذ إجراءات  جوزبأنه ی ٢٠١٠الصادر في عام  ١٩-٣٧الجمعیة العمومیة لالیكاو   قراراعترف 
 ١٤في االتحاد األوروبي وعضوًا دولة  ٢٨ ي بترحیبظحالذي ، األمر التدابیر القائمة على آلیات السوق قتطبّ و  ٢٠٢٠عام 
واحدة من أنجع  السوق آلیات على القائمة في اللجنة األوروبیة للطیران المدني. ونعتبر أن هذه التدابیرعضوًا أخرى دولة 

انبعاثات الطیران والمساهمة في  خفضران على المناخ. وأوروبا عازمة على اتباع نهج شامل لاألدوات لمعالجة أثر الطی
  التدابیر القائمة على آلیات السوق.  استخدامعبر معالجة تغیر المناخ، بما في ذلك 

  )أ -١٦(الفقرة "االتفاق المتبادل" تنص على  ةط قانونیو شر وجود عدم 

على  قواعدهاقوانینها و أن تطّبق بشكل غیر تمییزي كل دولة من الدول المتعاقدة لحق ی أنهب صراحةشیكاغو اتفاقیة تقّر 
  .الدول جمیع اتطائر 

بالرغم ، في اللجنة األوروبیة للطیران المدني عضاءاأل ١٤الـ خرى األوالدول األعضاء في االتحاد األوروبي  ٢٨الـ  وٕان الدول
قرارات ل نه ال یجوزف لمعالجة االنبعاثات الناجمة عن الطیران، تّود أن تذّكر بأباتخاذ إجراءات متعددة األطرا هامن التزام

   االیكاو. لدىتضیف شیئا إلى التزامات الدول المتعاقدة أن تنتقص من هذه الحقوق أو  أنالجمعیة العمومیة 

  )ب -١٦الفقرة ( دنىاألحكام المتعلقة بالحد األ

الجویة من لطرق لمنح إعفاءات تأن في هذه الفقرة  ىالمتوخ دنىحكام المتعلقة بالحد األأللب)، یمكن  -١٦سیر الفقرة تفحسب 
  جمیع التدابیر القائمة على آلیات السوق في جمیع أنحاء العالم.   نطاقها من ٕالیو دول العدید من ال

بالنسبة للتدابیر  األحوال سابقةن بأي حال م ١٨-٣٨ب) الواردة في القرار  - ١٦لفقرة أن ُتعتبر اباإلضافة إلى ذلك، ال یمكن 
  القائمة على آلیات السوق.العالمیة 
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التدابیر القائمة على  تطبیقق بشأن المبادئ التوجیهیة لتصمیم و ملحال( طرفكل المسؤولیات المشتركة والمتباینة وقدرات 
  ) الفقرة (ع) –آلیات السوق في مجال الطیران الدولي 

 على المدني للطیران األوروبیة اللجنة في األعضاء ١٤ الـ خرىاأل والدول األوروبي االتحاد في ضاءاألع ٢٨ الـ الدول وافقال ت
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن المنصوص علیها في  طرفكل الخاصة ب قدراتالقائمة المسؤولیات المشتركة والمتباینة و 

  یات السوق.تدابیر القائمة على آلللمبادئ توجیهیة كتغیر المناخ 

ي یمكن أل تصمیم التدابیر اإلقلیمیة والوطنیة. وال ما یخصالدول فیإرشاد لى ع مرفي بدایة األ ركزوكانت المبادئ التوجیهیة ت
  . من األصلق هذه المبادئ التدابیر الوطنیة أن تطبّ  تطبیقلقدرة على یست لدیها الة دول

على اإلجراءات التي تتخذها الدول. ومن شأن اتخاذ إجراءات ن تغیر المناخ بشأطاریة ق مبدأ اتفاقیة األمم المتحدة اإلوینطب
على أساس جنسیتهم فیما مختلفة  ةوالتمییز بین المشغلین في حالة معاملتهم معاملسواق إلى تشوهات في األؤدي یإقلیمیة أن 

المبادئ التي تنص علیها اتفاقیة مع  ومنها. وبالتالي، فإن ذلك یتضارب یةوروباألمطارات اللى إیخص األنشطة الموجهة 
من أكبر شركات النقل تعتبر بالفعل و في أقل البلدان نموا توجد مقّراتها  قلنشركات هناك شیكاغو وتنظم أعمال االیكاو. و 

    .  یة في العالما وربحطور وأكثرها ت

 ضاء في اللجنة األوروبیة للطیران المدنياألع ١٤خرى الـ األاألعضاء في االتحاد األوروبي والدول  ٢٨الدول الـ وتلتزم 
    .الموجود لدیها حسین استدامة قطاع الطیرانت علىالتي تحتاج إلى المساعدة بمساعدة الدول 

 ،التشیكیة والجمهوریة ،وقبرص ،وبلغاریا ،وبلجیكا ،النمسالیتوانیا، باسم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي (بناء علیه، فإن و 
 ،ومالطة ،رغو ولكسمب ،ولیتوانیا ،والتفیا ،وٕایطالیا ،یرلنداوآ ،وهنغاریا ،والیونان ،وألمانیا ،وفرنسا ،وفنلندا ،وٕاستونیا ،والدانمرك
 ١٤ الـ األخرى والدول) المتحدة والمملكة ،والسوید ،وٕاسبانیا ،وسلوفینیا ،وسلوفاكیا ،ورومانیا ،والبرتغال ،وبولندا ،وهولندا
یسلندا، أن، والبوسنة والهرسك، وجورجیا، و (ألبانیا، ولیتوانیا، وأرمینیا، وأذربیجاوروبیة للطیران المدني في اللجنة األ األعضاء

لدوفا، وموناكو، والجبل األسود، والنرویج، وسان مارینو، وصربیا، وسویسرا، وجمهوریة مقدونیا الیوغوسالفیة و وجمهوریة م
وتطلب الوارد به الملحق ع) من (والمبدأ  ١٨-٣٨ب) من القرار (١٦أ) و(١٦و ٧الفقرات  على رسمیاً  فظاً حتبدي ت )السابقة

       .رسمیاً  تسجیل هذا البیان


