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  الدورة السابعة والثالثون ـالجمعية العمومية 
  ةتنفيذيالاللجنة 

 حماية البيئة  :من جدول األعمال ٥٨البند 

   تدابير حماية البيئة في قطاع الطيران المدني
  )الهندورقة مقدمة من (

  التنفيذي وجزمال
 رحالتاثات الكربون الناشئة عن اللتخفيف من الضوضاء وانبعلالمبادرات التي اتخذتها الهند تقدم ورقة العمل هذه 
كما تقدم وصفا عن مختلف التدابير التي اتخذتها السلطات التنظيمية، وشركات الطيران، . الجوية الداخلية والدولية

  .لحد من الضوضاء وانبعاثات الكربونلومقدمو خدمات المالحة الجوية ومشغلو المطارات 
إلى أدنى حد  تقليل –حماية البيئة ، Cرتبطة بالهدف االستراتيجي ورقة العمل هذه م  :ةاالستراتيجي األهداف

  .التأثير السلبي للطيران المدني العالمي على البيئة
  . ال يقتضي هذا العمل أي موارد إضافية  :اآلثار المالية
 .ال توجد أي مراجع  :المراجع

 المقدمة - ١

بسبب القضايا المتعلقة بالضوضاء وانبعاثات  مع نمو وتطور النقل الجوي، تأثرت بيئة الطيران بشكل سلبي ١- ١
انصب في اآلونة األخيرة، و .خالل العقود الماضية القليلةت اإليكاو هذه القضايا عالجو. الكربون على المستوى العالمي

والفريق ) يئةلجنة حماية الب(للجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران اعتماداً على اعلى معالجة هذه القضايا  ركيزالت
وانعقد اجتماع رفيع المستوى في المقر الرئيسي لإليكاو الستعراض برنامج العمل . المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

وتشكل أيضا فريق معني بالمناخ تابع لرؤساء الطيران . تحقيق األهداف التطلعيةبغية الفريق به هذا صاغه على النحو الذي 
 .للدورة السابعة والثالثيناستعداداً ستعراض القرار بشأن تغير المناخ المدني في اإليكاو ال

 التزام رؤساء الطيران المدني - ٢

، اتخذ رؤساء الطيران المدني في الهندالطيران تحقيق نمو مستدام لقطاع من أجل وفقا لبرنامج عمل اإليكاو و ١- ٢
 :عموما في ثالث فئات تي تردالتدابير الالزمة ال

  ف من الضوضاء؛تدابير التخفي  -
  مبادرات الحد من االنبعاثات؛  -
  .لوقود البيولوجي في قطاع الطيرانالترويج ألنواع ا  -
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  تدابير التخفيف من الضوضاء  - ٣
  :اتخذ رؤساء الطيران المدني اإلجراءات التالية  ١- ٣

  المستمر؛ لنزولااعتماد نهج   -
  إنشاء خاليا لتقديم الشكاوى ضد الضوضاء في المطارات؛  -
  تخطيط استخدام األراضي والقضايا المتعلقة باإلدارة؛  -
  العمليات المزدوجة في المطارات متعددة المدارج؛  -
  إنشاء الحواجز الصوتية على طول الممرات، عند الضرورة؛  -
  ؛على المدارجتقييد استخدام عاكسات الدفع   -
  تركيب نظام رصد وتتبع الضوضاء؛  -
  ل المطارات؛رسم خطوط تتعلق بالضوضاء حو  -
  ة للمطارات؛متحديد مناطق المطار في األماكن المتاخ  -
  وضع الحدود الدنيا للضوضاء في المطارات؛  -
  .محرك الطائرة على األرض وغير ذلكتقييد تشغيل   -

  مبادرات الحد من االنبعاثات  - ٤
  :اتخذ رؤساء الطيران المدني اإلجراءات التالية  ١- ٤

  مرتبطة بالطائراتالتطورات التكنولوجية ال  -١
  ؛إصالح وزيادة مستوى الطائرات الموجودة  )أ  
  ؛اعتماد طرائق صارمة بشأن كفاءة الوقود  )ب  
  ؛في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلةتحديد أهداف المحافظة على الوقود   )ج  
  ؛اعتماد أحدث استراتيجية إلدارة الوقود  )د  
  ؛لوجي كبدائل للوقود األحفوريالتخطيط الستخدام أنواع الوقود البيو  )ھ  
  .ة الطائرة وغيرهاحتركيب أجن  )و  

  التحسينات التشغيلية  -٢
  ؛الحد من الحمولة الساكنة إلى أدنى حد  )أ
  ؛تحسين مستوى عوامل الحمولة  )ب
  ؛تحسين مستوى العمليات األرضية وتدريب الطيارين  )ج
  ؛تطبيق برنامج صيانة ينبغي اتباعه  )د
  ؛ق محدديطر/لطائرة وفقا لقطاعتكييف اختيار ا  )ھ
  المستمر؛ لنزولااعتماد نهج   )و
  .اعتماد االقتراب بخفض الجر والطاقة  )ز
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  تحسين إدارة الحركة الجوية واستخدام الهياكل األساسية  -٣  
  ؛تحسين مستوى التخطيط قبل المغادرة  )أ  
  ؛إعداد إجراءات مغادرة الرحلة الجوية باستخدام كفاءة الوقود  )ب  
  تحسين مستوى طرائق ممرات الطائرات وأماكن وقوفها؛  )ج  
  ؛تحديد االختناقات في مجال إدارة الحركة الجوية  )د  
  ؛الغاز/الكهرباء/استخدام المركبات األرضية التي تعمل بأنواع الوقود البديلة  )ھ  
  استبدال وحدات الطاقة األرضية باستخدام اإلمدادات الكهربائية المباشرة؛  )و  
  تحسين مستوى نظام النقل العام في المطارات؛  )ز  
  وحدة الطاقة األرضية؛/االستخدام المقيد لوحدة القدرة الثانوية  )ح  
  .الطائرةالمؤدية الى  جسورالبائية المركبة على االنتقال إلى استخدام الطاقة األرضية الكهر  )ط  

  لوقود البيولوجي في قطاع الطيرانالترويج ألنواع ا  - ٥
في ) الجاهز لالستخدام أنواع الوقود( الترويج الستخدام أنواع الوقود البيولوجين المدني ينوي رؤساء الطيرا  ١- ٥

اختيار األعضاء من الجهات المعنية،  من خاللوتشكل فريق استشاري في اجتماع رؤساء الطيران المدني  .قطاع الطيران
 ميتقددف هذا الفريق في المقام األول إلى ويه. الطائرات والمحركات مصنعيالبحوث، واألوساط األكاديمية و ؤسساتوم

لوزارات يشمل وتشكل فريق مشترك بين ا. في مجال الطيرانالبيولوجي ستخدام الوقود رويج الللتالالزمة السبل والوسائل 
من ة الجديدة والمتجددة، ووزارة الشؤون الخارجية وغيرها اقل وزارة البيئة والغابات، ووزارة الطالوزارات المعنية مث

نوع من أنواع البلد دونما إضافة أي هذا الوزارات من أجل إعداد خريطة طريق تؤدي إلى التنمية المستدامة للطيران في 
  . كربون إلى البيئةال
صدر كتاب وقد  .على موقع رؤساء الطيران المدني خصص، ُأعد مدخل مسليمولمعالجة هذه المسألة بشكل   ٢- ٥

وحدة الطاقة /ةقدرة الثانويسين مستوى البيئة في المطارات بواسطة االستخدام المقيد لوحدة الدوري في مجال البيئة بشأن تح
ر وة على جسركبالمية الثابتة استخدام الطاقة األرضية الكهربائطلع الجهات المعنية على االنتقال إلى ـاألرضية، حيث ي

صدر كتاب دوري آخر يتضمن القيود المفروضة و. حماية نوعية الهواء المحلي في جميع هذه المطاراتبغرض  ةجوي
خدمات المطارات تخصيص منطقة  يمقدممن لب كما طُ. في أثناء الليل والنهارالطائرة على األرض  تتشغيل محركا على

لحد من انبعاثات أكاسيد الكربون، صدر كتاب دوري آخر يبرز التدابير ول .لتشغيل محرك الطائرة على األرضمعزولة 
   .اعد على تحسين مستوى كفاءة الوقودالتي تس

. المستمر في المطارات الهندية لنزولاإعداد إجراءات تنفيذ نهج على رؤساء الطيران المدني أيضا  عملوي  ٣- ٥
احتراق الوقود خالل من أيضا  حدولن يحد هذا اإلجراء من مستويات الضوضاء فحسب خالل مرحلة االقتراب، بل سي

وينوي رؤساء الطيران المدني إجراء دراسة . ؤدي إلى الخفض الكلي النبعاثات ثاني أوكسيد الكربونمرحلة االقتراب التي ت
ن الضوضاء في المنطقة المتاخمة لمطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي، وذلك من أجل اإلبالغ عن مستوى الضوضاء ع

ائل البيئة في إطار برنامج التعاون بين الواليات وتقرر عقد حلقات عمل وحلقات دراسية بشأن مس. المسموح به في المطار
  .في مجال الطيران المتحدة والهند

 ـ انتهـى ـ


