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 والثالثون السابعةالدورة  —الجمعية العمومية 

  اللجنة التنفيذية تقرير
  عن

  من جدول األعمال ١٧ البند

  )مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية(

العامـة   الجلسـة وتوصـي   .من جدول األعمـال  ١٧ البند عن وافقت اللجنة التنفيذية على التقرير المرفق
  .١٧/١باعتماد القرار 

  .هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير إزاحةبعد  —مالحظة 
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    :من جدول األعمال ١٧البند 
، في موضوع حماية البيئة على أساس التقارير ...نظرت اللجنة التنفيذية، في جلساتها الثالثة والرابعة و  ١-١٧

وعن  (WP/21 and WP/26)رات وانبعاثات محركاتها المرحلية من المجلس عن عمل المنظمة الفني بشأن ضوضاء الطائ
التقارير  واستنادا إلى هذه). WP/27و WP/25و ١ والتصويب رقم WP/23و  WP/22(المسائل المتعلقة بتغير المناخ 

-٣٦الجمعية العمومية لقرار ) ح(إلى ) أ(المرحلية، نظرت اللجنة التنفيذية في اقتراح المجلس الذي يحدث المرفقات من 
حكام العامة والضوضاء ونوعية األ  — بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة، ٢٢

من قرار ) ل(إلى ) ط(يستعيض عن المرفقات من األمين العام ، واقتراح من )١  والتصويب رقم WP/24(الهواء المحلي 
تغير المناخ  — ت االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئةبيان موحد بسياسات وممارسا، ٢٢- ٣٦الجمعية العمومية 

)WP/262( . ،ورقة مقدمة من دول ومراقبين ٢٠كانت هناك وباإلضافة إلى ذلك :WPs/108, 109, 117, 174, 181, 185, 
186, 187 (Revision No. 1), 188, 216, 217, 240, 241, 251, 270, 271 (Revision No. 1), 272, 275, 304 and 316. 

  األحكام العامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي  ٢- ١٧
عن التقدم الذي أحرزته االيكاو منذ انعقاد الدورة السادسة والثالثين  )WP/21(قدم المجلس تقريرا   ١- ٢- ١٧

للجنة المعنية وااألمانة العامة بشأن الطيران المدني والبيئة، بما في ذلك األنشطة التي اضطلعت بها للجمعية العمومية 
  .  بحماية البيئة في مجال الطيران التابعة للمجلس

وفرق خبرائها المختلفة واصلت الطيران أحاطت اللجنة علما بأن اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال   ٢- ٢- ١٧
 ٢٠١٠فبراير /طاالضطالع بمعظم الجوانب الفنية لعمل المنظمة في مجال البيئة وبأن اللجنة المذكورة اجتمعت في شبا

)CAEP/8( .مارس، استعرض المجلس توصيات االجتماع الثامن للجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران /وفي آذار
  .  ووافق عليها مع إبداء تعليقات

 للجنةووافق االجتماع الثامن . الطائراتأحرز تقدم كبير بصدد القواعد القياسية البيئية الجديدة لترخيص   ٣- ٢- ١٧
المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران على قواعد قياسية بشأن خفض اإلنتاج والترخيص فيما يتعلق بأكاسيد النتروجين 

)NOx( . ٢٠٠٤٪ من القواعد القياسية لعام ١٥والقواعد القياسية الجديدة ألكاسيد النتروجين أكثر صرامة بنسبة تصل إلى 
وتُلقيت تعليقات رسمية من الدول على هذه التحديثات ). ية البيئة في مجال الطيراناالجتماع السادس للجنة المعنية بحما(

وبعد استعراض المجلس لهذه التعليقات، من المتوقع اعتماد القواعد القياسية والتوصيات . ١٦وتحديثات فنية أخرى للملحق 
  . ٢٠١١نوفمبر /الدولية الجديدة بحلول تشرين الثاني

وتغير المناخ بوضع قاعدة قياسية الطيران المدني ية اجتماع االيكاو الرفيع المستوى بشأن تمشيا مع توص  ٤- ٢- ١٧
بتحليالت  حماية البيئة في مجال الطيرانالمعنية بجنة للاعالمية لثاني أكسيد الكربون لطرز الطائرات الجديدة، تضطلع 

وتعمل اللجنة المذكورة أيضا على  .٢٠١٣في عام رات الطائبهدف التوصية بقاعدة قياسية النبعاث ثاني أكسيد الكربون من 
  .وضع قواعد قياسية النبعاثات الجسيمات غير المتطايرة وتقييم عدة تصورات للصرامة إزاء الضوضاء

في ضوء احتمال تقليل االنبعاثات الكبيرة المتعلقة بكل من نوعية الهواء المحلي وتغير المناخ العالمي من   ٥- ٢- ١٧
تقدما كبيرا في تحديث المعلومات الواردة في  حماية البيئة في مجال الطيرانالمعنية بللجنة لتشغيلية، أحرزت االمبادرات ا

  Operational Opportunities to Minimize Fuel Use and Reduce Emissions —المعنون  ٣٠٣الكتاب الدوري لاليكاو رقم 
  .٢٠١٣المتوقع االنتهاء من العمل المتبقي بحلول عام ومن . فيما يتعلق بالتدابير التشغيلية المتخذة
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للتكنولوجيا باستخدام عملية ) سنة ٢٠(وطويل األجل ) سنوات ١٠(فيما يتعلق بتحديد هدفين متوسط األجل   ٦- ٢- ١٧
كما استعرض  أهدافا لخفض الضوضاءللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران الخبراء المستقلين، اعتمد االجتماع الثامن 

وتجري أنشطة لتحديد أهداف للعمليات . ٢٠٠٧تقدم الصناعة لبلوغ أهداف تخفيض أكاسيد النتروجين المحددة في عام 
وُأحرز أيضا تقدم في أنشطة أخرى، مثل االنتهاء من خمس دراسات عن التدابير القائمة . وتكنولوجيات تخفيض حرق الوقود

اتصال االيكاو بهيئات األمم المتحدة األخرى ومنظمات وضع المعايير، مثل جمعية مهندسي وبالمثل، استمر . على آليات السوق
  . ٢٠١٠ندوة بيئية عن الطيران وتغير المناخ وُأصدر التقرير البيئي لعام  ٢٠١٠مايو /وعقدت في أيار. المحركات الدولية

واألمانة العامة لاليكاو بشأن يئة في مجال الطيران للجنة المعنية بحماية البدعيت اللجنة لدعم العمل المستمر   ٧- ٢- ١٧
مرجعا لتحديث قرار الجمعية  WP/21المسائل المتعلقة بالطيران المدني والبيئة والعتبار المعلومات الواردة  في ورقة العمل 

  .٢٢- ٣٦العمومية 
انتظام التأثير الحالي والمستقبلي طلبت الدورة السادسة والثالثون للجمعية العمومية أيضا أن يقيم المجلس ب  ٨- ٢- ١٧

للجنة المعنية بحماية البيئة في مجال ووافقت ا. وانبعاثات محركاتها وأن يواصل إعداد أدوات لهذا الغرضالطائرات لضوضاء 
لمحلي، واالنبعاثات التي تؤثر على نوعية الهواء االطائرات الطيران على أدوات تتيح النظر في العالقات المتبادلة بين ضوضاء 

 ٢٠٠٦واستخدمت هذه األدوات لتقييم تصورات في كل من تلك المجاالت لسنة . واالنبعاثات التي تؤثر على المناخ العالمي
وتضمن تحليل . WP/26  ، حسب ما هو منصوص عليه في ورقة العمل٢٠٣٦و ٢٠٢٦و ٢٠١٦األساسية وللسنوات القادمة 

واستندت عمليات التقييم إلى تنبؤات غير مقيدة ولم تنظر في آثار . ٢٠٥٠في سنة لحرق الوقود في رحلة جوية كاملة النظر أيضا 
    .أنواع الوقود البديلة

الطائرات، ومجموع باألرقام المطلقة، من المتوقع أن يزداد مجموع سكان العالم المعرضين لضوضاء   ٩- ٢- ١٧
ومجموع انبعاثات الطائرات في العالم التي تؤثر على المناخ  انبعاثات الطائرات في العالم التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي،

غير أنه من المتنبأ به أن يزداد أثر ضوضاء وانبعاثات الطيران بمعدل أبطأ من الطلب على السفر جوا وعلى أساس . العالمي
  .ومن المتوقع أن تتحسن الكفاءة طوال الفترةالرحلة الجوية، 

تجاهات البيئية العالمية المعروضة في الورقة كأساس التخاذ القرارات بشأن المسائل دعيت اللجنة لقبول اال  ١٠- ٢- ١٧
البيئية خالل هذه الدورة للجمعية العمومية، وألن تطلب من المجلس أن يستمر في عمله في هذا المجال بدعم من الدول ولضمان 

ئية العالمية، وللنظر في المعلومات الواردة في هذه الورقة من تزويد الدورة القادمة للجمعية العمومية بتقييم محدث لالتجاهات البي
  .٢٢- ٣٦أجل تحديث  قرار الجمعية العمومية 

من المجلس أن يعرض على نظر كل دورة تعقدها الجمعية العمومية  ٢٢- ٣٦طلب قرار الجمعية العمومية   ١١- ٢- ١٧
، قدم ١ والتصويب رقم WP/24وفي ورقة العمل . البيئة بيانا موحدا بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية

، مع تحديثها لتعبر عن التطورات منذ الدورة السادسة والثالثين ٢٢- ٣٦للقرار ) ح(إلى ) أ(المجلس مشروع نص للمرفقات من 
وجرت اإلحاطة علما . انللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيرللجمعية العمومية، وخاصة التطورات من االجتماع الثامن 

وأحيط علما أيضا بأن المعلومات عن التقدم الذي أحرزته المنظمة . فقط) ح(و) و(و) ج(و) ب(و) أ(بإدخال تغيير على المرفقات 
للقرار، معروضة ) ل(إلى ) ط(في مجال الطيران الدولي وتغير المناخ، والمعلومات الوقائعية ذات الصلة بتحديث المرفقات من 

  .WP/25 قة العملفي ور
، استعرضت الهند مسألة عمليات حظر الطيران ليال في بعض أجزاء العالم وتأثيرها WP/270في ورقة العمل   ١٢- ٢- ١٧

ووصفت اآلثار االقتصادية والبيئية المحتملة لعمليات حظر الطيران ليال على شركات . على العمليات في أجزاء أخرى من العالم
وطُلب أن ينظر المجلس من جديد في هذه . المحلية حول المطارات وعلى الجمهور بصفة عامة الطيران وعلى المجتمعات

  .المسألة متبعا نهجا أكثر شموال
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، أقرت بلجيكا، نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول WP/108في ورقة العمل   ١٣- ٢- ١٧
، بأهمية )يوروكنترول(المالحة الجوية والمنظمة األوروبية لسالمة ي للطيران المدناألخرى األعضاء في اللجنة األوروبية 

وتؤيد أوروبا تأييدا . التطور االقتصادي للطيران، مع االعتراف في الوقت ذاته بالتحديات البيئية التي يطرحها نمو الطيران
عم نهج االيكاو المتوازن إلدارة كامال جهود االيكاو لمعالجة المسائل البيئية للطيران مع مراعاة أوجه التكافل وتد

  .وأوروبا على استعداد ألن تكون بناءة وألن تعمل مع جميع أصحاب المصلحة في حماية البيئة. الضوضاء
االجتماع بأنه، نتيجة لمناقشة مشابهة خالل األمانة العامة ، أخطرت WP/270فيما يتعلق بورقة العمل   ١٤- ٢- ١٧

بإجراء دراسة عن حماية البيئة في مجال الطيران المعنية بللجنة لاليكاو، كلفت اة العمومية للجمعيالدورة السادسة والثالثين 
فبراير /وأكملت اللجنة المذكورة هذه الدراسة في شباط. حاالت حظر الضوضاء مع التركيز على المسائل الفنية البيئية

وخلصت الدراسة إلى أنه، في . ٢٠١٠أبريل /في نيسانااليكاو وعرضت استنتاجات الدراسة ووافق عليها مجلس  ٢٠١٠
حين أن عمليات الحظر األوروبية قد تكون عامال يسهم في تسبب تحركات الطائرات ليال في بعض مطارات دراسة 
الحاالت، من المحتمل أنه يوجد عدد من العوامل المؤثرة األخرى مثل المناطق الزمنية واقتصاديات شركات الطيران وطلب 

وسينجم عن أي طلب لتوسيع نطاق . فق االجتماع الثامن للجنة المذكورة على أن المسائل الفنية تم تناولها تماماووا. الركاب
عن تحويل الموارد من المهام األخرى التي تحظى بدرجة حماية البيئة في مجال الطيران المعنية بللجنة هذا العمل في ا

جديدة، بما في ذلك القواعد القياسية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عالية من األولوية مثل وضع القواعد القياسية ال
  .الطائرات

. أعربت عدة دول عن تأييدها القتراح الهند إجراء مزيد من الدراسات عن عمليات حظر الضوضاء  ١٥- ٢- ١٧
ومنذ . ي الخدمةف B707و DC-8والحظت إحدى الدول أنه عندما فرضت عمليات الحظر في البداية، كانت طائرات مثل 

ويؤثر استمرار . أن يعاد النظر في عمليات حظر الطيرانوينبغي ذلك الحين، أصبحت الطائرات أقل ضوضاء إلى حد بعيد 
وذُكرت أيضا عالقة بمسألة . عمليات حظر الضوضاء في بعض أنحاء العالم على البلدان النامية في أمريكا الالتينية وأفريقيا

بالمطارات التي بها عمليات حظر، حيث تلغى نسبة مئوية كبيرة من السعة بسبب عدم قدرة  تخصيص الخانات الزمنية
  . ويؤدي هذا أيضا إلى اكتظاظ الحركة خالل ساعات النهار. المطارات على العمل ليال

اتخذت بعض الدول األخرى موقف أنه ال يوجد مسوغ للمزيد من العمل بشأن عمليات الحظر في ضوء   ١٦- ٢- ١٧
وجرى إبراز الوضع في بعض المطارات الكبيرة جدا،  .اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيراندراسة التي أجرتها ال

ومثل هذه الحركة، في حين أنها تسهل الحركة الجوية العالمية وذات . حيث قد يكون هناك إقالع أو هبوط كل ثالثين ثانية
ولهذا السبب، من . ها تثير مسائل متعلقة بنوعية حياة المجتمعات المحلية حول المطاراتأهمية بالغة لالقتصاد العالمي، إال أن

ينبغي وأي مسألة كهذه  .الضروري إتباع نهج يحقق التوازن بين المنافع االقتصادية واإلنمائية وبين التأثيرات البيئية
  . معالجتها عن طريق ترتيبات بين الدول، إذا حدث ذلك على اإلطالق

بشأن عمليات اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران أحاط مراقب، كان مشتركا بتعمق في أعمال   ١٧- ٢- ١٧
حظر الضوضاء، االجتماع علما بأن دراسة اللجنة المذكورة نظرت في المسائل البيئية فقط ولم تتطرق للمسائل االقتصادية 

ركات الليلية في مطارات دراسات الحاالت تم تحديده على أنه ليس وكما لوحظ في وقت سابق، فإن سبب التح. والسياسية
وبدال عن ذلك، شملت األسباب اقتصاديات المشغلين والمناطق الزمنية . فقط عمليات حظر الضوضاء في مطارات المقصد

  . واج المدنووجد أيضا أن المدى الذي تبلغه هذه المشكلة يتوقف إلى حد بعيد على أز. وراحة الركاب وعوامل أخرى
وفي . أخذ الرئيس علما بتوافق اآلراء في االجتماع على إحالة هذه المسألة إلى مجلس االيكاو للنظر فيها  ١٨- ٢- ١٧

حين الحظت الهند، بوصفها مقدمة االقتراح، القيود على الموارد التي وصفتها األمانة العامة، عرضت تقديم الموارد 
  .ات الحظرالالزمة ألي دراسات إضافية عن عملي
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الحظت إحدى الدول األعضاء التأثير السلبي المحتمل للتدابير المتخذة من طرف واحد على البلدان   ١٩- ٢- ١٧
القديمة، عانت البلدان النامية ماليا لعدم قدرة مشغليها على الطائرات وفي الماضي، بسبب القيود على ضوضاء . النامية

القديمة في األقاليم ذات القيود، وهناك تكلفة تتحملها الطائرات من الممكن تشغيل وال يعود . استبدال الطائرات في أساطيلهم
أخذ مصلحة جميع الدول في وينبغي ودور االيكاو هو تعزيز التعاون بين الدول . البلدان النامية بسبب تخفيض العمليات

ينبغي اتخاذ إجراء من طرف واحد وال نبغي يأنه ال  اتفاقية الطيران المدني الدوليمن  ٢٤ويترتب على المادة . الحسبان
  .  فرض رسوم وضرائب على البلدان النامية، وال سيما تلك المتعلقة باالنبعاثات

  .وتعليقات الدول والمراقبيناللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران أحاطت اللجنة علما بانجازات   ٢٠- ٢- ١٧

، وأيدت المضي في اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيرانل أعربت اللجنة عن ارتياحها لعم  ٢١- ٢- ١٧
موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيان لل) ح(إلى ) أ(تطويرها، وقبلت المرفقات المقترحة من 

  .األحكام العامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي — البيئة

سات وممارسـات االيكـاو   بيان موحد بسيا  : ١٧/١القرار 
األحكام  –المستمرة في مجال حماية البيئة 

  العامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي

عادية اعتمـاد  من دوراتها ال، أن تواصل في كل دورة ٢٢-٣٦ الجمعية العمومية قد قررت، بموجب قرارها لما كانت
  ،البيئة مايةالمستمرة في مجال حااليكاو البيان الموحد بسياسات وممارسات 

  ،مترابطة يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكن ،٢٢-٣٦ القرار ولما كان

 والثالثين للجمعية العمومية في مجـال  السادسةالتعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة إلى الحاجة إلى  وبالنظر
  .انبعاثات محركات الطائراتو ضوضاء

بيـان  / : ١٧القـرار  (إلى الحاجة إلى إدراج سياسة محددة لاليكاو لمعالجة تأثير الطيران على المناخ العالمي  وبالنظر
، والشاغل المتزايد بشأن الطيران وتغير )تغير المناخ -موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 

  .علقة بحماية البيئةالمناخ كجزء من سياسات وممارسات االيكاو المت

  :فإن الجمعية العمومية

بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو : / ١٧لقرار ، مع اأدناه المذكورةأن مرفقات هذا القرار  تقرر  -١
المستمرة في مجال حماية  االيكاوالبيان الموحد بسياسات وممارسات تشكل  ،تغير المناخ - المستمرة في مجال حماية البيئة 

  :للجمعية العمومية والثالثينالسابعة الدورة  اختتامقائمة عند حسبما كانت هذه السياسات ، البيئة

  ةعاملمحة   —  )أ(المرفق 

  بشأن نوعية البيئة اإلرشاديةوالمواد  واإلجراءاتوضع القواعد والتوصيات   —  )ب(المرفق 
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  رة على ضوضاء الطائراتللسيط "النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على   —  )ج(المرفق 

الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها في  سحب  —  )د(المرفق 
  عشر  المجلد األول من الملحق السادس

  لضوضاء في المطاراتللحد من افرض القيود التشغيلية المحلية   —  )ه(المرفق 

  راضياستخدام األ وإدارةتخطيط   —  )و(المرفق 

  مشكلة الفرقعة الصوتية –الطائرات األسرع من الصوت   —  )ز(المرفق 

  نوعية الهواء المحليأثر الطيران على   —  )ح(المرفق 

 االيكاوسياسات وممارسات العمومية  على نظر كل دورة عادية تعقدها الجمعيةالمجلس أن يعرض إلى  تطلب  -٢
  .افي مجال حماية البيئة لتستعرضه

بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية / : ١٧لقرار امع  رارـذا القـه أن تعلن  -٣
  .٢٢-٣٦ القرار يحل محل تغير المناخ، - البيئة 

  )أ(المرفق 
  ةعاملمحة 

ـ  "تنص على أن  اتفاقية الطيران المدني الدوليديباجة لما كانت  اعد تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكـن أن يس
من تلك االتفاقيـة تـنص    الرابعة واألربعينالمادة  وأن، ...."الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه وإبقاء إيجادكثيرا على 

العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطـيط وتطـوير النقـل    "على أنه ينبغي للمنظمة 
  ".نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصادإلى احتياجات شعوب العالم  تلبية... الجوي الدولي من أجل

من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدني على البيئة بتطبيق تدابير شاملة تتضمن التحسينات  ولما كـان 
، واالستخدام المالئـم آلليـات تخطـيط المطـارات،     التكنولوجية وإدارة الحركة الجوية واإلجراءات التشغيلية األكثر كفاءة

  .وتخطيط وإدارة واستخدام األراضي، والتدابير القائمة على آليات السوق

جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو قد وافقت على االستمرار في متابعة جميع مسائل الطيران المتعلقة بالبيئـة   ولما كانت
  .إرشادات سياسية بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرىوالحفاظ كذلك على المبادرة في وضع 

  .منظمات دولية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البيئية التي تؤثر على النقل الجوي ولما كانت

ـم فـي   النمو المستدام للطيران مهما للنمو والتنمية االقتصاديين والتجارة والتبادل الثقافي والتفا ولما كان هم بين الشعوب واألم
  .المستقبل، لذلك يجب اتخاذ إجراءات بسرعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارة
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عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعد االيكاو وأفضل المعلومات المتوافرة المعلومات الموثوق فيها  ولما كانت
  .بها اسة الخاصةودولها المتعاقدة السي

بقدر ما توجد أوجه ترابط معترف بها بين آثار الطيران على البيئة، مثل الضوضاء وانبعاثات المحركـات،   ولما كانت
  .فثمة حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر والتخفيف التشغيلي

الجة آثار انبعاثات الطيران من غـازات الدفيئـة   إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دورا في مع ولما كانت
على المناخ العالمي، وأنه ينبغي أن تعالج الدول، فرديا أو جماعيا على أساس إقليمـي، المسـائل االقتصـادية والمؤسسـية     

  .المتعلقة بذلك

يئة ومن أجـل وضـع   التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما إلحراز تقدم في فهم آثار الطيران على الب ولما كان
  .السياسات المالئمة لمعالجة هذه اآلثار

بأهمية البحث والتطوير في مجال كفاءة استخدام الوقود وبدائل الوقود للطيران التـي سـتتيح عمليـات النقـل      إقراراو
  .الجوي الدولي بتأثير أقل على البيئة

  :فإن الجمعية العمومية

تعي اآلثار المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ، بصفتها وكالة األمم أن االيكاو تعلن  -١
مسؤولية بمسؤوليتها وتقر بتها، وأنها لجتكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معاالضارة بالبيئة والتي قد 

للطيران المدني من ناحية ونوعية البيئة من  دولها المتعاقدة عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم
  :يلي  بمسؤولياتها، فإنها سوف تسعى للقيام بماوالدول المتعاقدة لديها وعند اضطالع االيكاو   .أخرىناحية 

  .الحد أو الخفض من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات  )أ

  .ليالحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المح  )ب

  .الحد أو الخفض من أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمي  )ج

المتعلقة بالبيئة الدولي في كل مسائل الطيران المدني أهمية مواصلة إثبات االيكاو لدورها القيادي على  تشدد  -٢
تعترف بخطورة التحديات التي  المسائل ن هذهلسياسة بشأل إرشادات إعدادالمجلس أن يحتفظ بزمام المبادرة في إلى تطلب و

  .يواجهها القطاع

إلى المجلس أن يقيم بانتظام الوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات  تطلب  -٣
  .واالستمرار في إعداد أدوات لهذا الغرض

التدابير المؤدية إلى التخفيف من المتعلقة ببادل بمسألة الترابط والت إبقاء وتحديث المعرفةإلى المجلس  تطلب  -٤
  .بغية اتخاذ القرارات على النحو األمثل تأثير الطيران على البيئة
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تقييم أداء التي يمكن أن تستخدمها الدول لإلى المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران  تطلب  -٥
  .دابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئةالقواعد والسياسات والتوفعالية عمليات الطيران 

إلى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع واالتجاهات في الحاضر والمستقبل لضوضاء الطائرات  تطلب  -٦
وانبعاثات محركات الطائرات وعن سياسة االيكاو وموادها اإلرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، مثال من خالل تقديم 

  .قارير المنتظمة والحلقات الدراسيةالت

، وتحث الدول المتعاقدة على المتعلقة بالبيئة االيكاوأن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة إلى  الدول تدعو  -٧
  .دعم األنشطة غير المتوقعة في الميزانية عن طريق تقديم مستوى معقول من المساهمات الطوعية

الالزمة لتمكين االيكاو من تقوية عملها لى تقديم المعلومات والبيانات العلمية الدول والمنظمات الدولية إ تدعو  -٨
  .في هذا المجال

وهيئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم دولية المنظمات مواصلة التعاون الوثيق مع الالمجلس على  تشجع  -٩
  .آثار الطيران على البيئة وبشأن وضع السياسات لمعالجة هذه اآلثار

التطور المنتظم  تؤثر سلبا علىفي مجال البيئة من شأنها أن  تدابيرالدول على االمتناع عن اتخاذ  حثت  - ١٠
  .المدني الدولي والمستدام للطيران

  )ب(المرفق 
  واإلجراءاتوضع القواعد والتوصيات 

  بشأن نوعية البيئة اإلرشادية الموادأو /و

كثيرة في العالم مازالت تثير القلق العام وتحد مـن   اورة لمطاراتمشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المج لما كانت
  .بشأنهاة مالئم إجراءاتوتتطلب اتخاذ  ،تطوير البنية األساسية للمطارات

علـى كـل مـن     على البيئـة  نبعاثات الطائراتالمجتمع العلمي يحسن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بتأثير ان ولما كا
  .ويقتضي اتخاذ إجراءات مالئمة لمي، يظل هذا التأثير مصدرا للقلقالمستويين المحلي والعا

بأن ثمة أوجه ترابط متعلقة بتصميم وعمليات الطائرات عند معالجة الشواغل المتصـلة بالضوضـاء ونوعيـة     وإقرارا
  .الهواء المحلي وتغير المناخ

على وضع مزيد مـن   بغرض المساعدة) CAEP(المجلس قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران  ولما كان
  .محركاتاللضوضاء الطائرات وانبعاثات  اإلرشاديةوالمواد  واإلجراءاتالقواعد والتوصيات 

، الذي يشـتمل علـى   ضوضاء الطائرات  :المجلس قد اعتمد المجلد األول من الملحق السادس عشر بعنوان ولما كان
والهبـوط والطـائرات    اإلقـالع باستثناء الطائـرات قصيرة (ن الصوتية قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات دو

  .، وأخطر الدول المتعاقدة بذلك)والهبوط اإلقالععمودية 
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، الذي يشـتمل  انبعاثات محركات الطائرات  :المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السادس عشر بعنوان ولما كان
  .ركات الطائرات الجديدة، وأخطر الدول بذلكعلى قواعد بشأن االنبعاثات لترخيص مح

المجلس قد بدأ العمل في وضع واعتماد معيار لثاني أوكسيد الكربون للطائرات وأحاط الدول المتعاقدة علمـا   ولما كان
  .بهذا اإلجراء

ائرات وانبعاثـات  اإلرشادات السياسية من االيكاو بشأن تدابير معالجة الشواغل البيئية المتعلقة بضوضاء الط ولما كانت
  .محركاتها قد تم نشرها

المجلس قد اعتمد أهداف تكنولوجيا متوسطة وطويلة األجل لخفض الضوضاء وأكاسيد النيتروجين مع إحراز  ولما كان
  .تقدم كبير في تحقيق األهداف التكنولوجية والتشغيلية لخفض حرق الطائرات للوقود

  :الجمعية العموميةفإن 

في  إلدراجهاالقياسية الجديدة األكثر تشددا بخصوص ضوضاء الطائرات لمستمرة للقاعدة بالفوائد ا ترحب  -١
وبالعمل الذي بدئ في  ١/١/٢٠٠٦والتي دخلت حيز النفاذ في  الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر

  .بشأن تقييم تصورات من أجل قواعد أكثر تشددا للضوضاء ٢٠١٠عام 

األكثر تشددا النبعاثات أكاسيد النيتروجين  ، في القواعد القياسية الجديدة٢٠١٠المجلس، في مايو بنظر  ترحب  -٢
فضال عن النظر في وقف إلنتاج محركات الطائرات التي ال تفي بالقواعد  ٣١/١٢/٢٠١٣التي من المعتزم أن تطبق في 

  .٣١/١٢/٢٠١٢ق في القياسية الراهنة النبعاثات أكاسيد النيتروجين من المعتزم أن يطب

لوضع قاعدة قياسية لثاني أوكسيد الكربون  ٢٠١٠بالخطة التي وافق عليها المجلس في مايو  ترحب  -٣
  .للطائرات

التي تعالج  اإلرشاديةوالمواد  واإلجراءاتالمجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والتوصيات إلى  تطلب  -٤
  .األخرى ون هيئات المنظمة األخرى والمنظمات الدوليةتأثير الطيران على البيئة، وذلك بمساعدة وتعا

األهداف التكنولوجية متوسطة األجل وطويلة األجل لخفض ضوضاء  ٢٠١٠باعتماد المجلس في مايو  ترحب  -٥
  .الطائرات وانبعاثات محركاتها من أكاسيد النيتروجين

جل وطويلة األجل الحتراق وقود إلى المجلس أن يضع أهدافا تكنولوجية وتشغيلية متوسطة األ تطلب  -٦
الطائرات، إلى جانب أهداف أكاسيد النيتروجين وخفض الضوضاء التي وضعت مؤخرا، وذلك بمساعدة وتعاون الهيئات 

  .األخرى في المنظمة والمنظمات الدولية األخرى

الضوضاء  يمجالالمجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في إلى  تطلب  -٧
  .، وإتاحة الموارد الالزمة لتحقيق ذلكواالنبعاثات على وجه السرعة من أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكن

حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران  بالشكل الكافيالدول المتعاقدة من أقاليم العالم غير الممثلة  تحث  -٨
  .جنةتلك الل أعمالأن تشارك في على 
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إلى المجلس أن يزود الدول والمنظمات الدولية بكافة المعلومات عن التدابير المتاحة لخفض تأثير  تطلب  -٩
  .عمليات الطيران على البيئة بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات باستخدام التدابير الفعالة المالئمة

من هذا ) ٤( عمال بالفقرة االيكاوضعتها ، األحكام التي والمالئمةالدول المتعاقدة على أن تتبع، حسب  تحث  - ١٠
  .المرفق

إلى المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناريوهات واستخدامها لتقييم تأثير انبعاثات الطيران على  تطلب  - ١١
  .البيئة في المستقبل والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى في هذا المجال

  )ج(المرفق 
  للسيطرة على ضوضاء الطائرات" النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على 

من التوافق في مجال الطيـران المـدني الـدولي،     قدر عملي ممكنهو التشجيع على أكبر  االيكاوأحد أهداف  لما كان
  .األنظمة البيئيةفي  سيما وال

ء الطائرات يمكن أن للتخفيف من ضوضا وإقليميةالقيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبرامج وطنية  ولما كان
  .ق دور الطيران المدني في التنمية االقتصاديةييع

حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت إلى اتخاذ تدابير تقيـد عمليـات الطـائرات،     ولما كانت
  .مطارات جديدة إنشاءوأثارت معارضة قوية ضد توسيع المطارات الحالية أو 

قبلت المسؤولية الكاملة عن تحقيق أقصى قدر من التوافق بين تطوير الطيران المدني على نحـو  قد  االيكاو ولما كانت
آمن واقتصادي ومنظم من ناحية، والحفاظ على نوعية البيئة من ناحية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط إلى تحقيـق مفهـوم   

  .فيذ الدول لهذا النهجبشأن كيفية تن إرشاداتلتخفيض ضوضاء الطائرات ووضع " النهج المتوازن"

مطار ثـم  اليتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في  االيكاوالنهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته  ولما كان
تخفيض الضوضاء عنـد   : تحليل مختلف التدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية هي

التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيـود التشـغيلية، بهـدف     واإلجراءاتاستخدام األراضي،  وإدارةالمصدر، وتخطيط 
  .وأقل التكاليف فعاليةمعالجة مشكلة الضوضاء بأقصى 

تقييم الوقع الحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات يعد أداة أساسية لتضع االيكاو ودولها المتعاقدة السياسـات   ولما كان
  .الضرورية

وكل دولـة هـي التـي     ،تنفيذ عناصر النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر في يد الدول المتعاقدة إجراءات كانت ولما
تتحمل في نهاية األمر مسؤولية وضع الحلول المالئمة لمشكالت الضوضاء في مطاراتها، على أسـاس سياسـات وقواعـد    

  .االيكاو

إرشادات عن النهج المتوازن (و لمساعدة الدول على تنفيذ النهج المتوازن المواد اإلرشادية التي أعدتها االيكا ولما كانت
  .قد تم تحديثها فيما بعد (Doc 9829)للسيطرة على ضوضاء الطائرات 
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نهج  إتباعمما يستدعي  ة،المعني اتحلول مشكالت الضوضاء مع الخصائص المحددة للمطارضرورة مواءمة ل وإدراكا
  .متماثلة في المطاراتالضوضاء التطبيق حلول مماثلة على مشكالت كانية وإميختلف من مطار إلى آخر، 

 تدابير معالجة الضوضاء عن تكاليف كبيرة على المشغلين وغيرهم من الشركاء المعنيين وال إلمكانية أن تسفر وإدراكا
  .النامية سيما من البلدان

الموضـوع قـد   هذا نين سارية وسياسات ثابتة ذات صلة بألن لدى الدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوا وإدراكـا 
  .لاليكاو" للنهج المتوازن"تؤثر على تنفيذها 

  .كون قد وضع سياسات أوسع للسيطرة على الضوضاءيألن بعض الدول قد  وإدراكا

وفية أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في مجال الضوضاء باالستعاضة عـن الطـائرات المسـت   وبالنظر إلى 
الطائرات التي استوفت قواعد ترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني من المجلـد األول مـن   (لشروط الفصل الثاني 

الملحق السادس عشر، ولكن ضوضاءها تتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلـد األول  
ستمرار النمو في المستقبل، وال ينبغـي  الحسينات تستحق الحماية ت هي بطائرات أقل ضوضاء،) من الملحق السادس عشر

  .حول المطارات العشوائيةالنيل منها بالتعديات العمرانية 
  :الجمعية العموميةفإن 

فـي معالجـة    لاليكـاو جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدور القيادي  تناشد  -١
  .ائراتمشكالت ضوضاء الط

  :الدول على ما يلي تحث  -٢

 )Doc 9829( االيكاو إلرشاداتالمراعاة التامة   اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، مع  )أ
الموضوع، هذا وااللتزامات القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة ب

  .تها الدوليةعند معالجة مشكالت الضوضاء في مطارا

 ، بما فياإلجراءاتعلى تنفيذ هذه  اإلشرافشفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء، أو  إجراءاتوضع   )ب
  :ذلك

تقدير حجم مشكلة الضوضاء في المطار المعني، اعتمادا على معايير موضوعية وقابلة للقياس   )١
  .وعوامل أخرى ذات صلة

اختيار التدابير االستناد إلى هذا التقييم في لمختلف التدابير المتاحة، وتقييم التكاليف والمنافع المحتملة   )٢
  .التكاليفبأقل تحقيق أقصى منفعة بيئية إلى التي تهدف 

  .النزاعات االعتماد عليها في فضمع الجهات المعنية وعليها نشر نتائج التقييم من أجل التشاور   )٣



A37-WP/361 
P/35 

١٧تقرير عن البند  17-11  

 

 

  :الدول على ما يلي تشجع  -٣

تخفيض الضوضاء عند المصدر إلى ث والتكنولوجيا الهادفة ودراسات وبرامج البحتشجيع ودعم ال  )أ
  .مع مراعاة أوجه الترابط مع الشواغل البيئية األخرى  .أخرى بوسيلةتخفيضها بأي   أو

المناطق  العشوائية فياستخدام األراضي للحد من التعديات العمرانية  وإدارةتطبيق سياسات تخطيط   )ب
وضاء، وتطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، بما يتوافق مع المتأثرة بالض

  .بهذا القرار) و(المرفق 

مع وضع أوجه   .بالسالمة اإلضراربدون  قدر اإلمكانالتشغيلية لتخفيف الضوضاء  اإلجراءاتتطبيق   )ج
  .الترابط مع الشواغل البيئية األخرى في االعتبار

بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها من  وعدم تطبيقها إالالمالذ األول،  باعتبارهاقيود التشغيلية عدم تطبيق ال  )د
ومع مراعاة التأثير المحتمل  بهذا القرار) ه(بطريقة تتوافق مع المرفق ولنهج المتوازن، األخرى ل عناصرال

  .لهذه القيود على المطارات األخرى
  :الدولإلى  تطلب  -٤

  .قدر اإلمكان هاوسياسات هاوخطط هاا على نحو وثيق لضمان االتساق بين برامجأن تعمل مع  )أ

تطبيق أي تدابير لتخفيض الضوضاء مع مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة الخامسة  يتوافقأن تضمن أن   )ب
  .عشرة من اتفاقية شيكاغو

  .النامية مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان  )ج

المجلس بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالحد من مشكلة ضوضاء الطائرات في  إعالمأن تواصل إلى ل الدوتدعو   -٥
  .الطيران المدني الدولي

  :المجلسإلى تطلب   -٦

  .إجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات  )أ

وجعلها مستجيبة لحاجات  Doc 9829ضمان تحديث المواد اإلرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة   )ب
  .الدول

  .تعزيز استخدام النهج المتوازن، من خالل عقد حلقات دراسية مثال  )ج

الدول تقديم الدعم المناسب ألعمال االيكاو على وضع اإلرشادات وأي أعمال إضافية بشـأن المنهجيـات    تناشد  -٧
  .الضرورةوتقييم تأثير التدابير أو فعاليتها ضمن إطار النهج المتوازن عند 
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  )د(المرفق 
  سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها

  في المجلد األول من الملحق السادس عشر

 قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية محددة فـي المجلـد األول مـن الملحـق     لما كانت
  .عشر السادس

السحب، ألغراض هذا المرفق، هو سحب فئة من الطائرات، علـى أسـاس الضوضـاء، مـن     هذا ف تعري ولما كان
  .كثراألأو الواحدة دولة المطارات جميع العمليات الدولية في 

حماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت إلى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالـث مـن   المعنية بلجنة ال ولما كانت
 التكـاليف ال يمكن تأييده على أساس ن التي فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر البلدا قبل جميع
  .والمنافع

الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالـث  من الخدمة  تبعض الدول قد سحب ولما كانت
  .هذا السحبتنظر في قد شرعت في هذا السحب وبعض الدول  بالمجلد األول من الملحق السادس عشر وكانت بعض الدول

  .في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائراتالواردة لضوضاء ان القصد من قواعد أل وإدراكا
ـ   أل وإدراكا يال، ن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيران وتفرض عبئـا اقتصـاديا ثق

، مثلما هـي الحـال فـي    تجهيز أساطيلهم إلعادةسيما على مشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة  ال
  .البلدان النامية

اعتراف كل دولة بالمصاعب التـي  إلى ضوضاء الطائرات يجب أن يستند إلى  ىأن حل المشاكل التي تعزوبالنظر إلى 
  .منها كل وإلى تحقيق التوازن بين شواغلتواجهها الدول األخرى، 

  :فإن الجمعية العمومية
ها المستويات الواردة في الفصل الثالـث  ؤضوضا التي تتجاوز الدول على أال تفرض أي سحب للطائرات تحث  -١

  :يلي من المجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما
ساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضرورية من ألجل األالنهاية الطبيعية  تكانإذا ما   )أ

  .الضوضاء حول مطاراتها
 إضافةبوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من  إماكان يمكن تحقيق الحماية الضرورية إذا ما   )ب

 لإلسراعضع حوافز بو وإماأساطيلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، إلى أي طائرات كهذه 
  .بتحديث األساطيل

كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود يقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها إذا ما   )ج
هذه الدول مثيرة لمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها مثيرة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية 

  .أكبر إزعاجاالتي تسبب الضوضاء فيها 
بنواياها  وإشعارهاقيود من آثار على الدول المعنية األخرى، واستشارة هذه الدول، ال فرضما يترتب على   )د

  .قبل تنفيذها بزمن معقول
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سـحب   ،بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطـوق هـذا القـرار    ،تقرر التيالدول  تحث  -٢
ضاء المنصوص عليها في الفصـل الثـاني مـن المجلـد األول مـن الملحـق       الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضو

عشر ولكن ضوضاءها تتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث مـن المجلـد األول مـن الملحـق      السادس
  :يلي على أن تقوم بما عشر السادس

إلى ل جوي والتي تطير حاليا أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغ  )أ
  .تقل عن سبع سنوات  تدريجيا على مدى فترة من الزمن ال اأقاليمها، سحب

سنة على تاريخ  ٢٥أال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله قيودا على عمليات أي طائرات قبل مرور   )ب
   .أول شهادة صالحية لها إصدار

عريضة الجسم موجودة حاليـا،  اترة قيودا على عمليات أي طائرأال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكو  )ج
  .١إلى  ٢مزودة بمحركات تكون نسبة التجاوز الجانبي فيها أعلى من  اتأي طائر  أو

  .القيود المفروضة جميعوجميع الدول المعنية ب االيكاوأن تبلغ   )د

  :يلي ما بهدف تحقيق يواألقاليم إلقليميواالدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي  بشدة تشجع  -٣

دون فرض معاناة اقتصادية شديدة بالضوضاء على المجتمعات المحلية حول المطارات، وذلك  تأثيرتخفيف   )أ
  .على مشغلي الطائرات

االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لشروط الفصل  إقامة  )ب
التي ال يمكن تبديلها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، بشرط تقديم مـا يثبت واني والمسجلة فيها حاليا، الث

وجود طلب شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، 
  .وبشرط قبول أول تاريخ لتسليم الطائرات

بموجب شهادة الضوضاء األصلية أو المجـددة،   ،ر لسحب الطائرات التي تمتثلالدول على أال تفرض تدابي تحث  -٤
الفصـل الرابـع مـن المجلـد األول مـن الملحـق        في الفصل الثالـث أو المنصوص عليها لقواعد ترخيص الضوضاء 

  .عشر السادس

، ما لم يكـن ذلـك   الدول على أال تفرض أي قيود تشغيلية على الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث تحث  -٥
  .بهذا القرار) ه(و) ج(للسيطرة على الضوضاء ووفقا للمرفقين  االيكاومن النهج المتوازن الذي وضعته  جزءا

بتحديث أسـاطيلهم بمـا يزيـل     إلى اإلسراعالدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية  تحث  -٦
تئجار أو بالشراء، على طائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في العقبات ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالس

  .االقتضاء ذلك تقديم المساعدة الفنية متعددة األطراف حسب
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  )ه(المرفق 
  الضوضاء في المطاراتللحد من فرض القيود التشغيلية المحلية 

  .عشر السادس لد األول من الملحقضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة في المج قواعد ترخيص لما كانت
يقلل مـن   بشأن الضوضاء يحد أو إجراءالقيد التشغيلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق، هو أنه  تعريفولما كان 

  .استخدام الطائرة لذلك المطار
لجة مشكالت الدول إلى اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معا قد دعابهذا القرار ) ج(المرفق  ولما كان

  .الضوضاء في مطاراتها الدولية
 ألن التحسينات السـابقة فـي تكنولوجيـا    ،النطاق محدودا لتحقيق مزيد من التخفيض للضوضاء عند المصدر ولما كان

حدوث طفرات مهمة في هذه التكنولوجيا في المسـتقبل   وال يتوقعخفض الضوضاء أصبحت تستوعب تدريجيا في األساطيل 
  .المنظور
التشغيلية لتخفيض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيـرة،   واإلجراءاتوتخطيط استخدام األراضي  إدارة كانت ولما

  .وكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينة
وضاء الواردة في الفصل الثاني بالمجلـد األول مـن   سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضتطبيق  ولما كان

الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السـادس عشـر   
قد اكتمل في بعض الدول، وعلى افتراض استمرار النمو في أنشـطة  ) بهذا القرار) د( بالشكل المنصوص عليه في المرفق(
لطيران من المتوقع لعدد األشخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في بعض المطارات في تلك الـدول أن يـزداد نتيجـة    ا

  .أخرى إجراءاتلنمو حركة الطيران ما لم تتخذ 
ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقـدين   إقليميةهناك اختالفات  ولما كانت

لترخيص الـواردة  اوبدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة لقواعد المقبلين 
  .عشر في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

علـى أسـاس الـنهج     إالينبغي أال تفرض القيود التشغيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينـة   ولما كان
  .وينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيصا حسب احتياجات المطار المعني) Doc 9829( االيكاو وإرشاداتمتوازن ال

دول غير الدول التـي  إلى لهذه القيود تأثير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون  ولما كان
  .فرضت فيها هذه القيود

األخرى ذات الصلة التـي   واإلرشاداتبهذا القرار ) د(الموضوعة في المرفق  اتالسياس ىطهذه القيود تتخ ألن وإدراكا
  .وضعتها االيكاو
  .ال تلزم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث االيكاو ألن وإدراكا
غيلية على الطـائرات،  القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التش ألن وإدراكا
في الفصل الرابع بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قـد وضـعت    على وجه الخصوص المدرجة الجديدةوان القواعد 

  .غراض الترخيص فقطأل
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لسـيطرة  لالتزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتـة  مرتبطة بعلى وجه الخصوص ألن الدول  وإدراكا
  .الضوضاء في مطاراتها ويمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفقعلى مشكالت 

  :فإن الجمعية العمومية

كان مـدعوما بتقيـيم مسـبق    إذا  إالتشغيلية ال يتم القيود الأن اعتماد  اإلمكانالدول على أن تضمن بقدر  تحث  -١
   .للمنافع المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة

تشغيلية في أي مطار على الطائرات التي تمتثل ألحكـام الفصـل الثالـث    الدول على عدم فرض أي قيود  تحث  -٢
  :بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قبل ما يلي

االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول   )أ
  .السادس عشر في المطار المعني  من الملحق

ييم كامل لجميع التدابير األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا للنهـج تق إجراء  )ب
  ).ج(المتوازن المبين في المرفق 

من المنطوق أعاله، بفرض قيود في أي مطـار   ٢الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة تحث   -٣
شهادة الضوضـاء   بموجبم الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر على عمليات الطائرات التي تمتثل ألحكا

  :ما يلي على، المجددةاألصلية أو 

الترخيص  إجراءاتاالستناد في فرض هذه القيود على أداء الطائرة من حيث الضوضاء حسبما تبين من   )أ
  .عشر التي أجريت وفقا للمجلد األول من الملحق السادس

  .لنهج المتوازنل وفقاه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني هذ إعداد  )ب

  .المطار منتماما طائرات بدال من سحب ال اإلمكاناالقتصار على القيود الجزئية حسب   )ج

مثل الخطوط طويلة (مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة   )د
  ).ىالمد

البلدان النامية، لتجنيبهم الصعوبات التي إلى مراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون   )ه
  .إعفاءاتداعي لها، وذلك عن طريق منحهم   ال

، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادية على مشغلي اإلمكانفرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الزمن حسب   )و
  .الطائرات المعنية

  .مدة معقولةبمسبقا  إخطارامشغلي الطائرات  إعطاء  )ز

  .المدني مراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران  )ح
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  .الدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضةو االيكاو إبالغ  )ط

وجـب  التـي تمتثـل بم   ،الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف إلى سحب الطائرات وتحث  -٤
  .لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر ،شهادتها األصلية أو المجددة

  )و(المرفق 
  استخدام األراضي وإدارةتخطيط 

استخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة على  وإدارةتخطيط  لما كان
  .اءالضوض

اسـتخدام   وإدارةعلى الطريقة التي يـتم بهـا تخطـيط     يتوقفعدد األشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات  ولما كان
  .سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاء األراضي المحيطة بالمطارات، وال

االستخدام غيـر المالئـم    يؤديوثمة خطر في أن  ،طاراتفي نشاط معظم الم كبيرةمن الممكن حدوث زيادة  ولما كان
  .تقييد النمو في المستقبلإلى لألراضي بالقرب من المطارات 

سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من  ولما كان
المستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من المجلد األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها 

الملحق السادس عشر قد نجح في تخفيض نطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء 
  .للسكان المعرضين للضوضاء اإلجماليالعدد في تخفيض غير مقبولة، و

  .أقصى ما يمكن لما فيها من مصلحة المجتمعات المحليةمن المهم الحفاظ على هذه التحسينات ب وبما أن

قد زادت التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر  الجديدة القاعدة القياسيةوإقرارا بأن 
  .الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاء

شمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها ياضي استخدام األر تنظيمن أل وإدراكا
  .تؤثر مع ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدني

لجـزء  وردت فـي ا  بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتدابير تخفيض الضوضاء أن اإلرشاداتبالنظر إلى و
ذلـك الجـزء الـذي تـم     ، استخدام األراضـي والقيـود البيئيـة    بعنوان  (Doc 9184) المطاراتمن دليل تخطيط  الثاني
  .مؤخرا تحديثه
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  :فإن الجمعية العمومية
) د( مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفـق  منالدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني  تحث  -١

االستخدام غير المالئم  اإلمكانحسب  ىالمحلية بأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد بهذا القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات
  .لألراضي أو التعديات في المناطق التي خفضت فيها الضوضاء

احتمال تخفيض مستويات الضوضاء الناجم عن تشغيل طـائرات أقـل ضوضـاء    الدول على أن تكفل أن  تحث  -٢
االستخدام غير المالئم لألراضـي  وجه الخصوص لن يتعرض للتقويض من جراء  وممتثلة لقواعد الفصل الرابع الجديد على

  .التعديات على األراضيمن جراء أو 
  :الوقائية كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتدابيرإذا على ما يلي  الدولتحث   -٣

  .ن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاءالمطارات الجديدة في أماكن مالئمة، مثل األماك إنشاء  )أ
 إنشاءاتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األولية من   )ب

  .المطار الجديد أو تطوير المطار الراهن
ان الحالية والزيادة عداد السكأتحديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع مراعاة   )ج

حسب  تقديرات نمو الحركة، ووضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األراضيإلى  باإلضافةالمتوقعة 
  .االيكاو إرشادات

أو الوسائل المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعايير الموضوعة  اإلرشاداتالتشريعات ووضع  إصدار  )د
  .الستخدام األراضي

ات سهلة الفهم للقارئ عن عمليات الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات المحلية معلوم إتاحةضمان   )ه
  .القريبة من المطارات

  :من المجلس ما يلي تطلب  -٤
وجعلها ملبية  Doc 9184 الوثيقة رقم والواردة في المتعلقة باستخدام األراضي اإلرشاداتتحديث  أن يضمن  )أ

  .الدول الحتياجات
سيما في أجزاء العالم التي   استخدام األراضي، وال إدارةلخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز نظر في اأن ي  )ب

  .قد تتوافر فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء الطائرات في المستقبل

  )ز(المرفق 
  مشكلة الفرقعة الصوتية —الطائرات األسرع من الصوت 

من الصوت في الخطوط التجارية، لتالفي األوضـاع غيـر    األسرعالتدابير قد اتخذت، منذ تشغيل الطائرات  لما كانت
األشخاص والممتلكات في البـر والبحـر بسـبب     وإصابةالنائمين  إقالقالمقبولة لعامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية، مثل 

  .تضخيم الفرقعة الصوتية
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البحوث عن اآلثار  إجراءودول أخرى هذه الطائرات األسرع من الصوت، تواصل هي  بإنتاجالدول القائمة  ولما كانت
  .الصوتية الجسمانية والفسيولوجية واالجتماعية الناجمة عن الفرقعة

  :فإن الجمعية العمومية
على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولة لعامة الناس بفعـل الفرقعـة    من جديد تؤكد  -١

  .سرع من الصوت في الخطوط التجاريةالناتجة عن تشغيل الطائرات األ الصوتية
المجلس، في ضوء المعلومات المتوافرة وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بأن يستعرض المالحق والوثـائق   تكلف  -٢

األخرى ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع من الصـوت، وأن  
قيـاس الفرقعـة   طريقـة ل اتفاق دولـي علـى   إلى الالزمة، خاصة فيما يتعلق بالفرقعة الصوتية، للتوصل  ءاتاإلجرايتخذ 

  .ووضع الحدود المناظرة" األوضاع غير المقبولة لعامة الناس"الصوتية، وتعريف المصطلحات الكمية أو الوصفية لعبارة 
في الوقت المناسـب باقتراحـات    االيكاوتزويد إلى  الطائرات األسرع من الصوت بإنتاجالدول التي تقوم  تدعو  -٣

   .بالمواصفات التي تقررها االيكاو االلتزامحول طريقة 

  )ح(المرفق 
  أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي

هناك قلق متزايد إزاء أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي واآلثار المرتبطة به  لما كان
  .لى صحة البشر ورفاهيتهمع

أدلة هذا األثر من انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية من محركات الطائرات على السطح المحلي  ولما كانت
  .ونوعية الهواء اإلقليمي أصبحت اآلن أكثر إقناعا

أكاسيد النتروجين والمواد عاثات نبيحسن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بالتأثير من االمجتمع العلمي  وإقرارا بأن
  .الجسيمية من محركات الطائرات على المناخ العالمي

توجد أوجه ترابط تتعلق بتصميم وعمليات الطائرات عند معالجة الشواغل المتعلقة بالضوضاء ونوعية  وإقرارا بأنه
  .الهواء المحلي وتغير المناخ

وضع إجراءات تشغيلية أدت إلى تخفيض كبير لتلوث نوعية االيكاو قد وضعت معايير فنية وعززت  وإقرارا بأن
  .الهواء المحلي من الطائرات

ملوثات عديدة مثل السخام والهيدروكربونات غير المحروقة الصادرة عن محركات الطائرات تؤثر على  ولما كانت
  .نوعية الهواء المحلي واإلقليمي قد شهدت انخفاضا كبيرا خالل العقود القليلة الماضية

التقدم المحرز مؤخرا في اإلجراءات التشغيلية مثل عمليات النزول المستمر نتج عنه مزيد من تخفيض  ولما كان
  .االنبعاثات من الطائرات

تقييم االتجاهات في انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى من الطيران  ولما كان
  .االنبعاثات العالميةيبين ازديادا في قيم 
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آثار انبعاثات الطيران من أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى في حاجة إلى ولما كانت 
  .مزيد من التقييم والفهم

مال القوي المحرز في فهم آثار المكون غير المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية بينما تستمر األع وإقرارا بالتقدم
  .العلمية والفنية بشأن تقييم المكون المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية على نحو أفضل

آثار انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي واإلقليمي هي جزء من االنبعاثات اإلجمالية في المناطق ولما كانت 
  .ي تسهم في الشواغل بشأن نوعية الهواءالمتأثرة وينبغي النظر فيها في اإلطار األوسع لجميع المصادر الت

نوعية الهواء المحلي واآلثار الصحية الفعلية النبعاثات الطيران تتوقف على سلسلة من العوامل من بينها ولما كانت 
  .اإلسهام في التركيزات اإلجمالية، وعدد السكان المعرضين لها في المنطقة قيد النظر

تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم  اتفاقية الطيران المدني الدوليمن  الخامسة عشرةالمادة  ولما كانت
سياسات   (بشأن الرسوم المتعاقدة سياسية للدول  إرشاداتقد أعدت  االيكاوالمماثلة، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت 

محددة بشأن الرسوم المتصلة  إرشادات بما في ذلك )Doc 9082 ، بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية االيكاو
  .نوعية الهواء المحلي من أجلباالنبعاثات المتصلة والرسوم  بالضوضاء

على الرسوم والضرائب فرض بشأن  قرارا فيه السياسات المؤقتة ٩/١٢/١٩٩٦قد اعتمد في  االيكاومجلس  ولما كان
كون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة ي االنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن

  .ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة

على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما ينبغي أن تحسب هذه الرسوم  نتولما كا
  .النقل الجويإلى صحيح وعزوها مباشرة الوجه التكاليف على تحديد هذه ال ىيتسن

مجلس االيكاو قد اعتمد مواد سياسية وإرشادية تتعلق باستخدام الرسوم المتصلة باالنبعاثات لمعالجة أثر  ولما كان
  .انبعاثات محركات الطائرات في المطارات أو حولها

إدارة االنبعاثات التي يستخدمها أصحاب المصلحة في أن مجلس االيكاو قد نشر معلومات عن نظم وإذ تالحظ 
  .الطيران

  .مجلس االيكاو قد أعد دليال إرشاديا لنوعية هواء المطارات تم تحديثه في وقت الحق وتالحظ أن

  :الجمعية العموميةفإن 

والغازات أن يرصد ما تسببه انبعاثات الطيران من المواد الجسيمية وأكاسيد النتروجين المجلس  من تطلب  -١
األخرى ويطور معرفته بها، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية، من آثار على 

  .رفاهية البشر وصحتهم وأن ينشر المعلومات في هذا الصدد
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ولة اقتصاديا من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيدة بيئيا ومعق تطلب  -٢
  .للمضي في تخفيض تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات

المجلس وضع متطلبات لترخيص انبعاثات المواد الجسيمية غير المتطايرة مع مواصلة رصد التقدم  تطلب من  -٣
  .في الفهم العلمي والفني للمكونات المتطايرة وغير المتطايرة النبعاثات المواد الجسيمية

المجلس أن يكفل المراعاة الواجبة ألوجه الترابط بين التدابير لتخفيض ضوضاء الطائرات  نتطلب م  -٤
  .وانبعاثات محركاتها التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي وكذلك على المناخ العالمي

 من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجية وتشغيلية طويلة األجل فيما يتعلق بالمسائلتطلب   -٥
  .البيئية للطيران، بما في ذلك انبعاثات أكاسيد النتروجين من الطائرات

من المجلس مواصلة تعزيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوية التي تقلل تأثير تلوث الهواء  تطلب  -٦
  .المحلي من الطائرات

التي من انبعاثات الطيران الدولي للحد  إجراءاتواألطراف المعنية األخرى على اتخاذ المتعاقدة الدول  تشجع  -٧
  .والمواظبة على إبالغ االيكاو بهاأو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية تؤثر على نوعية الهواء المحلي 

بوضع وترويج مواد إرشادية بشأن المسائل المتعلقة بتقييم نوعية الهواء المتصلة بالمطارات وتطلب  ترحب  -٨
  .٢٠١١النشاط على نحو فعال، بهدف إكمال إرشادات نوعية هواء المطارات في عام  من المجلس أن يتابع هذا

من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أفضل أساليب العمل تطلب   -٩
  .المطبقة بالمطارات في التقليل من اآلثار الضارة النبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي

من المجلس أن  وتطلببوضع اإلرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي  ترحب  - ١٠
  .الدول المتعاقدة على تداول المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوم وتحثيواصل تحديث هذه اإلرشادات 

على النحو الواجب سياسات  الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي تحث  - ١١
  .االيكاو وإرشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي

  — انتهى —


