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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 اللجنة التنفيذية

 حماية البيئة :١٥البند 

  وممارساتبيان موحد بسياسات: بعنوان A33-7تحديث القرار 
  المستمرة فى مجال حماية البيئةااليكاو

 ملخص

ن ، مسودة بيا  A33-7يقدم المجلس في هذه الورقة، كما يقتضي قرار الجمعية العمومية           
 وتسـتند تلـك      .موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئة        

بعد تنقيحه في ضوء ما طرأ من مستجدات منـذ الـدورة            A33-7ر  المسودة الى القرا  
 . والثالثين للجمعية العموميةالثالثة

 .٤الفقرة في يرد  االجراء المعروض على الجمعية العمومية
 المراجع

A35-WP/56 
A35-WP/76 

Doc 9790 ، ٥/١٠/٢٠٠١في (القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 
Doc 9791 ، للجمعية العمومية٣٣ الدورة –تقرير ومحاضر اللجنة التنفيذية  

 مقدمة -١

ن موحـد بيا" بعنوان   A33-7  والثالثيـن القـرار  الثالثةاعتمدت الجمعيـة العموميـة لاليكـاو في دورتهـا        ١-١
 مـن الوثيقـة     ١٤:٤٤ الى   ١٤:٢٧رات من   ـالفق" (ةـة البيئ ـرة في مجال حماي   ـاو المستم ـ االيك  وممارسات اتـبسياس

Doc 9791, A33-EX.( 

وبموجب الفقرة الثانية من منطوق ذلك القرار، يقدم المجلس الى الجمعية العمومية بيانا جديدا موحدا بسياسات           ٢-١
 وتعتمد مسودة البيان المرفقـة علـى      ).انظر المرفق (ة في مجال حماية البيئة بغية استعراضه        االيكاو وممارساتها المستمر  

 والثالثين، ويـرد ملخـص لتلـك    الثالثة مع ادخال تنقيحات عليه في ضوء ما طرأ من مستجدات منذ الدورة     A33-7 القرار
 ).A35-WP/56(المستجدات في وثيقة منفصلة للجمعية العمومية 
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 الحاليعلى البيان الموحد التعديالت  -٢

 .، يحذف النص المشطوب والنص المظلل هو النص الجديدمسودة البيان المرفقةفي  ١-٢

.  تشكل البيان الموحد  )) ط(الى  ) أ( من   المرفقات (مرفقات للجمعية العمومية على تسعة      A33-7يشتمل القرار    ٢-٢
 .تنقيحات المقترحة هنا أقل بشكل جوهري، فان ال٢٠٠١وبينما تم تنقيح البيان الموحد في عام 

 :أجريت التنقيحات الجوهرية التالية ٣-٢

 )).أ(المرفق (ادراج أهداف االيكاو الجديدة في مجال البيئة  )أ 

الدارة " النهج المتوازن "فيما يرتبط بضوضاء الطائرات، ًأدرجت تنقيحات عن مواد ارشادية جديدة بشأن             )ب 
 )).و(المرفق (ام األرضي وعن تخطيط وادارة االستخد)) ج(المرفق (الضوضاء 

فيما يرتبط بانبعاثات محركات الطائرات، ُأدرجت تنقيحات من مواد ارشادية جديدة بشـأن االجـراءات                )ج 
كمـا أجريـت   )).  ح(المرفـق  (التشغيلية الرامية الى الحد من أثر االنبعاثات على البيئة أو تخفيضـها           

 )).ط(لمرفق ا( السوق آليات على القائمةدراسات أخرى عن التدابير 

بشأن التدابير القائمة على آليات     من المجلس   مقدم  تقرير   – A35-WP/76( في وثيقة مستقلة     )ط(ويرد المرفق    ٤-٢
أعربت بعض الدول عن تحفظات بشأن      ) ٣-٦الفقرة  (  وكما ورد في تلك الوثيقة        ). انبعاثات محركات الطائرات   السوق عن 

 ).ط(التعديالت المقترحة للمرفق 

 ١ المقترحلالجراءلي األثر الما -٣

الى عمل جديد لكل من لجنة حمايـة         A33-7سوف تؤدي بعض التعديالت المقترحة لقرار الجمعية العمومية          ١-٣
ارد المتوافرة   المو حدودومن المتوقع أي يجري العمل الخاص باألمانة العامة في          .  البيئة في مجال الطيران واألمانة العامة     

ن الصعب فـي الوقـت      ولكن م .  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ئة، من مشروع الميزانية البرنامجية للفترة        حماية البي  :٦-٣وفقا للبرنامج   
 . األمانة العامة في دراسات لجنة حماية البيئة وربما تظهر حاجة الى موارد اضافيةمساهمةقدر الحالي تحديد 

                                                        
وسوف تعتمد األموال المخصصة لهذا االجراء المقتـرح علـى          .  تقدم هذه المعلومات فقط لالشارة الى األثر المالي المقدر لالجراء المقترح            ١

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥يزانية البرنامجية للمنظمة التي توافق عليها الجمعية العمومية للفترة الصيغة النهائية للم
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 الجمعية العموميةالمعروض على قرار ال -٤

 االيكاو المستمرة في مجـال حمايـة         وممارسات لموحد بسياسات البيان ا الجمعية العمومية مدعوة الى اعتماد       ١-٤
 . ويحل محلهA33-7 ، والذي يلغي القرار الوارد في المرفقالبيئة

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 مرفق

  بشأنمشروع قرار الجمعية العمومية
 بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو

 المستمرة في مجال حماية البيئة

 توصي الجمعية العمومية باعتمادهفيذية قرار أعدته اللجنة التن

 /١٥القرار

 بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة 
 في مجال حماية البيئة

، أن تواصل في كل دورة عادية لهـا اعتمـاد   33A-7 ٨-٣٢ ية قد قررت، بموجب قرارهاـ الجمعية العموم  لما كانت 
 .البيئة ي مجال حمايةبيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة ف

 يتكون من نص تمهيدي وعدد مـن المرفقـات بخصـوص موضـوعات محـددة              33A-7 ٨-٣٢ القـرار   ولما كان 
 .مترابطة كنهاول

 ))أ(المرفق ( الحاجة الدراج بعض األهداف الجديدة لاليكاو في مجال البيئة وبالنظر الى

،  بخصـوص ضوضـاء الطـائرات    جديدة لاليكاورشاديةد اموا وااليكاو الجديدة سياسات البرازالحاجة وبالنظر الى   
مفهـوم  سيما  وال انية والثالثين للجمعية العمومية،   واالستجابة للتطورات األخرى التي استجدت في هذا المجال بعد الدورة الث          

ـ     ،  ))ج(المرفق  ( الضوضاء   في التعامل مع  " متـوازنالنهج  ال" اتباع ايير الواجـب   واالرشادات المتعلقة بـاالجراءات والمع
دام تخطـيط وادارة اسـتخ      وارشادات ،))ه(المرفق  (اتباعها عند النظر في فرض القيود التشغيلية المحلية الجديدة المحتملة           

 . واالستجابة للتطورات األخرى في هذا المجال منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية)الجديد) و(المرفق (األراضي 

والثالثـين للجمعيـة      الثالثـة  الثانيـة   الحاجة الى التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة          وبالنظر أيضا الى    
مـواد ارشـادية جديـدة     تحسين فهم أثرها والوسائل المحتملة، بما في ذلك  ي مجال انبعاثات محركات الطائرات    العمومية ف 

  أو تخفيضـها  لحد من غازات الدفيئة المنبعثة من الطيرانلا  عن المزيد من الدراسةلاليكاو عن االجراءات التشغيلية واجراء   
 .))ط(و ) ح(المرفقان (

 :فان الجمعية العمومية

و المستمرة في مجال  أن مرفقات هذا القرار المدرجة أدناه تشكل البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاتقرر -١
 :والثالثين للجمعية العمومية  الخامسةالثة الثند ختام هذه الدورة ، بصيغته المنقحة في ضوء السياسات القائمة عحماية البيئة
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 عام — )أ(المرفق 

 أو المواد االرشادية بشأن نوعية البيئة/وضع القواعد والتوصيات واالجراءات و — )ب(المرفق 
 للسيطرة على ضوضاء الطائرات "النهج المتوازن" المبنية على السياسات والبرامج — )ج(المرفق 

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

 فرض القيود التشغيلية المحلية المتعلقة بالضوضاء في المطارات — )ه(المرفق 
 تخطيط وادارة استخدام األراضي — )و(المرفق 
 لطائرات األسرع من الصوت ـ مشكلة الفرقعة الصوتيةا — )ز(المرفق 
 أثر الطيران المدني على البيئة في الغالف الجوي العلوي — )ح(المرفق 
 التدابير القائمة على آليات السوق بشأن انبعاثات محركات الطائرات — )ط(المرفق 
ة دا بسياسات وممارسات االيكاو المستمرالمجلس أن يعرض عليها في جميع دوراتها العادية بيانا موحتطلب الى  -٢

 .في مجال حماية البيئة لتستعرضه
 .33A-7 ٨-٣٢أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن  -٣

 )أ(المرفق 

 عـام

تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يسـاعد         "يران المدني الدولي تنص على أن       ديباجة اتفاقية الط  لما كانت   
من تلك االتفاقية تنص على أنـه       ) ٤٤(، وان المادة    ...."  وابقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه       كثيرا على ايجـاد  

العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي               "ينبغي للمنظمة   
 ." واالنتظام والفعالية واالقتصادجوي يتسم باألمانتلبية احتياجات شعوب العالم الى نقل ... من أجل 

، بتطبيـق تـدابير متكاملـة تتضـمن       لى البيئة من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدني ع         ولما كان   
آلليـات تخطـيط   م المالئم  واالستخدا، والتنظيم السليم للحركة الجوية،ة واالجراءات التشغيلية المالئمة  التحسينات التكنولوجي 

 .لتدابير القائمة على آليات السوق، واوتخطيط وادارة استخدام األراضي المطارات،

 .ياسات بيئية تؤثر في النقل الجوي منظمات دولية أخرى أصبحت تمارس نشاطات تتعلق بسولما كانت

ـ      ، الى تحقيق التوازن بين المنفعة التي تع        االيكاو تسعى، في الوفاء بدورها     ولما كانت  ـن ود على المجتمع الـدولي م
دي للطيران المدني مـن     ، والضرر الذي يلحق بالبيئة في بعض المناطق بفعل التقدم االطرا          خالل الطيران المدني من ناحية    

 .ناحية أخرى

المعلومات الصحيحة عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعـد االيكـاو السياسـة وكـذلك للـدول        ولما كانت   
 .المتعاقدة
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، بما في ذلك المشاركـة المحتملـة       عاون مع المنظمات الدولية األخرى، حسب الضرورة       المنظمة تعتزم الت   لما كانت و
 .للبيئة ولها صندوق األمم المتحدةفي المشروعات التي يم

 :فان الجمعية العمومية

 المدني، وأنها ستستمر في كون متعلقة بنشاط الطيرانت أن االيكاو تعي اآلثار الضارة بالبيئة والتي قد تعلن -١
، وأنها تدرك مسؤوليتها ومسؤولية دولها المتعاقدة عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم مراعاتها

وعند اضطالع االيكاو بمسؤولياتها، فانها سوف تسعى للقيام   .حية ونوعية البيئة من ناحية أخرىللطيران المدني من نا
 :يلي بما

 .الحد من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات أو تخفيض عددهم )أ

 .الحد من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي أو تخفيضه )ب

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

، وأن يحتفظ بزمام المبادرة تعلقة بالبيئةالطيران المدني المالى المجلس أن يستمر في بحث جميع مسائل تطلب  -٢
 .زمام هذه المبادرات لمنظمات أخرى، وأال يترك  المسائلفي اعداد ارشادات السياسة بشأن هذه

 الى المجلس التقييم المنتظم، حاليا ومستقبال، آلثار ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات، تطلب -٣
 . الغرضواالستمرار في اعداد أدوات لهذا

 الى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع الحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات تطلب -٤
الطائرات وعن سياسة االيكاو وموادها االرشادية في المجال البيئي بطريقة مالئمة من خالل تقديم التقارير المنتظمة 

 .والحلقات الدراسية على سبيل المثال

 .المالئمة تالدول الى أن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة االيكاو المتعلقة بالبيئة في جميع المناسبا تـدعو ٥ ٣

، لتنفيذ مشروعات بيئية بتمويـل مـن       مع برنامج األمم المتحدة للبيئة      ترتيبات تعاونية  عقد المجلس على    تشجع ٦ ٤
 .اذا ومتى رأى ذلك مستصوباصندوق األمم المتحدة للبيئة 

ضـرر بتطـور   الدول على االمتناع عن اتخاذ اجراءات انفرادية في مجال البيئة من شأنها أن تلحـق ال  تحـث   ٧ ٥
 .الطيران المدني الدولي

 )ب(المرفـق 

 أو المواد/وضع القواعد والتوصيات واالجراءات و
 االرشادية بشأن نوعية البيئة

كثيرة في العالم ما زالت تثير القلق العـام وتحـد    اراترات في المناطق المجاورة لمطمشكلة ضوضاء الطائ   لما كانت 
 .بشأنها اجراء مالئممن تطوير البنية األساسية للمطارات وتتطلب اتخـاذ 
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، الذي يشـتمل علـى      ضوضاء الطائرات : ول من الملحق السادس عشر بعنوان      المجلس قد اعتمد المجلد األ     ولما كان 
باسـتثناء الطائــرات قصـيرة االقـالع والهبـوط          (رات دون الصوتية    قواعد قياسية لترخيص مستويات ضوضاء الطائ     

 .طر الدول المتعاقدة بذلك االجراء، وأخ)لطائرات عمودية االقالع والهبوطوا

 الرسوم المتعلقة بالضوضاء تفرض في بعض المطارات وكانت االرشادات المرتبطة بالسياسات متوفرة منذ          ولما كانت 
 )).Doc 9082 (الجويةسياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة (وقت طويل حول هذا الموضوع 

 .للقلق  بصورة كاملة، يشكل مصدرا، بالرغم من عدم فهمهات الطائرات على البيئةانبعاثات محرك تأثير ولما كـان

، الذي يشتمل    الطائرات انبعاثات محركات : اني من الملحق السادس عشر بعنوان     المجلس قد اعتمد المجلد الث     ولما كان 
 .الدول بذلك االجراء، وأخطر  لترخيص محركات الطائرات الجديدةعلى قواعد قياسية بشأن االنبعاثات

 وما بعد ذلك، عقب االنخفاض األخير       ٢٠٠٥ من المتوقع أن يعود الطيران الى معدالت النمو العادية في عام             لما كان 
 .الذي أدى بدوره الى تخفيض الشواغل المرتبطة بالبيئةفي الحركة وانخفاض عدد الرحالت الجوية، 

تطور الطيران في المستقبل يمكن أن يزيد من مشكلتي ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركـات الطـائرات             ولما كان 
 .الوضع  اجراء للتخفيف من حدة هذاوتفاقمهما ما لم يتخذ

القواعـد  لتساعده على وضع مزيد من ) CAEP(ال الطيران المجلس قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مج         ولما كان 
 .ضاء الطائرات وانبعاثات المحركاتأو المواد االرشادية لضو/والتوصيات واالجراءات و

، الذي يوجه عناية منتجي ومشغلي الطائرات الى ضرورة تصميم األجيـال            ١٤١-٣٣بالقرار  ) ف(المرفق   واذ تالحظ 
ح قادرة على الطيران بكفاءة من المطارات المستعملة لتشغيل الطائرات النفاثة مـن الجيـل     المقبلة من الطائرات بحيث تصب    

 . واحداث أقل ازعاج بيئي ممكنيالحال

 :فان الجمعية العمومية

 القاعدة القياسية الجديدة األكثر تشددا بخصوص ضوضاء الطائرات ٢٠٠١ باعتماد المجلس في يونيو ترحب -١
، واالقتراح األخير بتنفيذ قواعد أكثر صرامة خاصة عشرابع من المجلد األول من الملحق السادس الدراجها في الفصل الر

 .٣١/١٢/٢٠٠٨بانبعاثات أكاسيد النيتروجين في 

أو المواد /الى المجلس أن يواصل بنشاط أعماله الخاصة بوضع القواعد والتوصيات واالجراءات و تطلب -٢
 لمنظمة األخرى والمنظمات الدولية، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات ايران على البيئة تعالج تأثير الطاالرشاديـة التي

 .األخرى

 الى المجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالى الضوضاء تطلب -٣
 .ع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكنواالنبعاثات على وجه السرعة من أجل وض

الدول المتعاقدة من أقاليم العالم غير الممثلة أو ناقصة التمثيل حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال  تحث -٤
 .لك اللجنةالطيران أن تشارك في عمل ت

                                                        
 .A33-14ينبغي تعديل المرجع على ضوء االجراء الذي تتخذه الجمعية العمومية بشأن القرار   ١
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من هذا ) ٢( ي وضعتها االيكاو عمال بالفقـرة، حسب االقتضاء، األحكام التالدول المتعاقدة على أن تتبع تحث -٥
 .المرفق

 )ج(المرفـق 

 ج النه"السياسات والبرامج المبنية على 
  للسيطرة على ضوضاء الطائرات"المتوازن

،  أحد أهداف االيكاو هو التشجيع على أكبر درجة ممكنة عمليا من التوافق في مجال الطيران المدني الدولي                 لما كـان 
 .بما في ذلك األنظمة البيئية

رامج وطنية واقليمية للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أن  القيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبولما كان
 .ان المدني في التنمية االقتصاديةيعوق دور الطير

، خاذ تدابير تقيد عمليات الطائراتمشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت الى ات حـدة ولما كانت
 . مطارات جديدةت الحالية أو انشاءوأثارت معارضة قوية ضد توسيع المطارا

نحو االيكاو قد قبلت المسؤولية الكاملة عن تحقيق أقصى قدر من التوافق بين تطوير الطيران المدني على  ولما كانت
، ولما كانت تسعى بنشاط الى تحقيق مفهوم  على نوعية البيئة من ناحية أخرى، والحفاظآمن واقتصادي ومنظم من ناحية

 .تنفيذ الدول لهذا النهج الطائرات ووضع ارشادات بشأن كيفية لتخفيض ضوضاء" النهج المتوازن"

النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته االيكاو يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في مطار ما ولما كان 
ء تخفيض الضوضا: ق استكشاف أربعة عناصر رئيسية هيثم تحليل مختلف التدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طري

، بهدف جراءات التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيود التشغيلية، واالخدام األراضي، وتخطيط وادارة استعند المصدر
 .وضاء بأقصى فاعلية وأقل التكاليفمعالجة مشكلة الض

 وضع والدول المتعاقدة في تقييم األثر الحالى والمستقبلي لضوضاء الطيران يعد أداة جوهرية لاليكاو ولما كان
  .سياستها

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

 .االيكاو

ة من المرونة عند وضع ارشادات االيكاو بشأن تطبيق النهج المتوازن للسيطرة على  للحاجة الى توخي درجوادراكا
  .الضوضاء ، وذلك الستيعاب االختالفات المحلية والوطنية واالقليمية 

، لمساعدة الدول في تنفيذ ٢٠٠١أعدت مواد ارشادية صادرة عن االيكاو، بناء على طلب المجلس عام ولما كانت 
 ). 9829Docالوثيقة  ،ارشادات عن النهج المتوازن الدارة ضوضاء الطائرات(النهج المتوازن 

اتباع  ألن الحلول لمشكالت الضوضاء ينبغي مواءمتها مع الخصائص المحددة للمطار المعني مما يستدعي وادراكا
متماثلة في شكالت ضوضاء ، وألنه يمكن تطبيق حلول مماثلة اذا تم التعرف على منهج يختلف من مطار الى آخر

 .المطارات
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يين والسيما  ألن تدابير معالجة الضوضاء قد تسفر عن تكاليف كبيرة على المشغلين وغيرهم من الشركاء المعنوادراكا
 .من البلدان النامية

 بالموضوع قد تؤثر  ألن لدى الدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوانين سارية وسياسات ثابتة ذات صلةوادراكا
 .لاليكاو" للنهج المتوازن"ى تنفيذها عل

 .سياسات أوسع للسيطرة على الضوضاءألن بعض الدول قد تكون قد وضعت وادراكا 

أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في مجال الضوضاء باالستعاضة عن الطائرات المستوفية وبالنظر الى 
مجلد ، الواردة في الفصل الثاني من الالقياسية لترخيص الضوضاءالقواعد الطائرات التي استوفت (لشروط الفصل الثاني 

، ولكن ضوضاءها تتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من األول من الملحق السادس عشر
 ، تحسينات تستحق الحماية بمراعاة استمرار النمو فيبطائرات أقل ضوضاء) ق السادس عشرالمجلد األول من الملح

 .انية غير المتوافقة حول المطاراتالمستقبل ، وال ينبغي النيل منها بالتعديات العمر

 :فان الجمعية العمومية

في معالجة ، أن تعترف بالدور القيادي لاليكاو ميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات الدوليةج تناشد -١
 .مشكالت ضوضاء الطائرات

 :الدول على ما يلي تحث -٢

 ) 9829Doc( ، مع المراعاة التامة الرشادات االيكاوالضوضاءاعتماد نهج متوازن للسيطرة على  )أ
، عند اسات الثابتة ذات الصلة بالموضوعوااللتزامات القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسي

 .الت الضوضاء في مطاراتها الدوليةمعالجة مشك

على تنفيذ هذه االجراءات، بما في ، أو االشراف ظر في تدابير تخفيف الضوضاءة للنوضع اجراءات شفاف )ب
 :ذلك

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

ابير التي تهدف الى تحقيق ، واختيار التدلمحتملة لمختلف التدابير المتاحةتقييم التكاليف والمنافع ا )٢
 .ت فعالية قصوى من ناحية التكاليف، بناء على هذا التقييمأقصى منفعة بيئية تكون ذا

 . مع الجهات المعنية وحل النزاعاتالتشاورنشر نتائج التقييم من أجل  )٣

 : الدول على ما يليتشجع -٣

 لى تخفيض الضوضاء عند المصدر أو بوسيلةتشجيع ودعم الدراسات وبرامج البحث والتكنولوجيا الهادفة ا )أ
 .أخرى

ة على المناطق تطبيق سياسات تخطيط وادارة استخدام األراضي للحد من التعديات العمرانية غير المتوافق )ب
توافق مع ، بما ياء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف الضوضالمتأثرة بالضوضاء

 .بهذا القرار) و(المرفق 
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 . قدر ممكن بدون األضرار بالسالمةتطبيق االجراءات التشغيلية لتخفيف الضوضاء بأقصى )ج

 ، بل فقط بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها من عناصرالتشغيلية على أنها المالذ األولعدم تطبيق القيود  )د
 .بهذا القرار) ه(، بطريقة تتوافق مع المرفق النهج المتوازن األخرى

 : الى الدولتطلب -٤

 .اق بين البرامج والخطط والسياسات، الى أقصى حد ممكنأن تعمل معا على نحو وثيق لضمان االتس )أ

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

 .النامية  الخاصة للبلدانمراعاة الظروف االقتصادية )ج

طائرات في  الدول الى أن تواصل اعالم المجلس بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالحد من مشكلة ضوضاء التدعو -٥
 .الطيران المدني الدولي

 : الى المجلستطلب -٦

دول ووضع ارشادات االيكاو الضرورية لمساعدة الاجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات  )أ
، وتقديم تقرير الى الدورة العادية المقبلة للجمعية  على تنفيذ مفهوم النهج المتوازن للسيطرة على الضوضاء

   :العمومية ، وال سيما فيما يخص ما يلي 

  .العناصر الرئيسية للنهج المتوازن والعالقة بينها  )أ

  . ومقارنتها األدوات التحليلية والمنهجية التي قد تلزم لتقييم العناصر )ب

  .القيود التشغيلية المحلية المتعلقة بالضوضاء في المطارات  )ج

 محدثة وتستجيب لحاجات  9829Docمان أن المواد االرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة ض )ب
 .الدول

 .تعزيز استخدام النهج المتوازن، من خالل حلقات الدراسة على سبيل المثال )ج

 . الدول تقديم الدعم المناسب لهذه األعمال بخصوص توجيهات االيكاودتناش -٧
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 )د(المرفـق 

 سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية 
 التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها 

 في المجلد األول من الملحق السادس عشر

 محددة في المجلد األول من قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية لما كانت
 .عشر السادس الملحق

، من العمليات  تعريف السحب، ألغراض هذا المرفق، هو سحب فئة من الطائرات، على أساس الضوضاءولما كان
 .الدولية في كل المطارات في دولة أو أكثر 

رات الفصل الثالث من قبل جميع  لجنة حماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت الى أن السحب العام لطائولما كانت
 .والمنافع س له ما يبرره على أساس التكاليف، أمر لي على عمليات طائرات الفصل الثانيالبلدان التي فرضت قيودا تشغيلية

بعض الدول قد نفذت أو شرعت في تنفيذ سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة فـي       ولما كانت 
 .انت بعض الدول تنظر في عمل ذلكمجلد األول من الملحق السادس عشر وكالفصل الثالث بال

أن القصد من القواعد القياسية للضوضاء في الملحق السادس عشر ليس فـرض القيـود التشـغيلية علـى                    واذ تدرك 
 .الطائرات

، رض عبئا اقتصاديا ثقيال   ان وقد تف  أن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطير           واذ تدرك 
مثل المشغلين من البلـدان  سيما على مشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة العادة تجهيز أساطيلهم    ال

 .النامية

مصاعب التـي    الى ضوضاء الطائرات يجب أن يستند الى اعتراف كل دولة بال           ىأن حل المشاكل التي تعز     واذ تعتبر 
 .المختلفة ، والى تحقيق التوازن بين شواغلهاالدول األخرىتواجهها 

 :فان الجمعية العمومية

ألن ضوضاءها تتجاوز المستويات الواردة في الفصـل الثالـث   أال تفرض أي سحب للطائرات    الدول على    تحث -١
 :يلي مجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في مامن ال

لضرورية من الضوضاء  العادي ألجل األساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية اما اذا كـان االنقضاء )أ
 .حول مطاراتها

افة أي ما اذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية اما بوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من اض )ب
سراع بتحديث ، واما بوضع حوافز لاللتبادللشراء أو باالستئجار أو با، سواء باطائرات كهذه الى أساطيلهم

 .األساطيل

 على المطارات والمدارج التي اعتبرتها هذه فرضهاما اذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود يقتصر  )ج
ي تسبب الدول مثيرة لمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها مثيرة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية الت

 .ا ازعاجا أكبرالضوضاء فيه
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بنواياها قبل ، واشعارها ن آثار على الدول المعنية األخرى، واستشارة هذه الدولما يترتـب على أي قيود م )د
 .تنفيذها بزمن معقول

، سـحب   فقرة األولى من منطـوق هـذا القـرار        ، بالرغم من االعتبارات المذكورة في ال       الدول التي تقرر   تحث -٢
عد ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثـاني مـن المجلـد األول مـن الملحـق                  الطائرات التي تمتثل لقوا   

 عشر ولكن ضوضاءها تتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس              السادس
 :يلي عشر، تحثها على القيام بما

، ي والتي تطير حاليا الى أقاليمهااني التابعة ألي مشغل جوأن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصل الث )أ
 .رة من الزمن ال تقل عن سبع سنواتسحبها من هذه العمليات تدريجيا على مدى فت

اريخ اصدار  سنة على ت٢٥أال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله قيودا على عمليات أي طائرات قبل مرور  )ب
 .أول شهادة صالحية لها

، أو أي ائرات عريضة الجسم موجودة حاليـاأال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة قيودا على عمليات أي ط )ج
 .١ الى ٢وز الجانبي فيها أعلى من طائرة مزودة بمحركات تكون نسبة التجا

 .دول المعنية بكل القيود المفروضةأن تبلغ االيكـاو وجميع ال )د

الثنـائي واالقليمـي وفيمـا بـين األقـاليم بهـدف            على المسـتوى    صل تعاونها    الدول على أن توا    بشدة تشجع -٣
 :يلي ما تحقيق

تصادية شديدة على تخفيف عبء الضوضاء على المجتمعات المحلية حول المطارات ، وذلك دون فرض معاناة اق )أ
 .مشغلي الطائرات

لفصل الثاني  يخص الطائرات المستوفية لشروط ااقامة االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما )ب
، بشرط تقديم مـا يثبت وجود طلب لها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، التي ال يمكن تبديوالمسجلة فيها حاليا

شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، وبشرط قبول أول 
 .ائراتتاريخ لتسليم الط

رخيص الضوضاء في الفصـل الثالـث        الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ت           تحث -٤
 .ن خالل الترخيص أو اعادة الترخيص، ممجلد األول من الملحق السادس عشرالفصل الرابع من ال أو

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

الدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية الى االسراع بتحديث أساطيلهم بما يزيل  تحث -٦
، بما في ئرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، على طالحصول، سواء باالستئجار أو بالشراءاالعقبات ويسمح لجميع الدول ب

 .نية متعددة األطراف حسب االقتضاءذلك تقديم المساعدة الف
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 )(المرفـق 

 فرض القيود التشغيلية المحلية المتعلقة 
 بالضوضاء في المطارات

 النفاثـة دون الصـوتية مقـررة فـي المجلـد األول مـن                ضوضاء الطـائرات    القواعد القياسية لترخيص   لما كانت 
 .عشر السادس الملحق

 مـن  يقلل ، هو أنه اجراء بشأن الضوضاء يحد أوالقيد التشغيلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق   تعريفولما كان   
 .استخدام الطائرة لذلك المطار

الت وازن للسيطرة على الضوضاء عند معالجة مشكبهذا القرار يدعو الدول الى اعتماد نهج مت) ج( المرفق ولما كان
 .الضوضاء في مطاراتها الدولية

 النطاق محدودا لتحقيق مزيد من التخفـيض للضوضـاء عنـد المصـدر ألن التحسـينات السـابقة فـي        ولما كـان  
خفض الضوضاء أصبحت تستوعب تدريجيا في األساطيل وليس من المتوقع حدوث طفرات مهمـة فـي هـذه                   تكنولوجيا

 .تكنولوجيا في المستقبل المنظورال

، ضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة     ادارة وتخطيط استخدام األراضي واالجراءات التشغيلية لتخفيض الضو        ولما كانت 
 .تعديات العمرانية في حاالت معينةوكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار ال

ب الطائرات التي تمتثل للقواعد القياسية لترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثـاني بالمجلـد             سحتطبيق   ولما كان 
األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالـث بالمجلـد األول مـن الملحـق          

بحلول شهر أبريل    بعض الدول     اكتمل في  قد  سيكون  ) بهذا القرار ) د(بالشكل المنصوص عليه في المرفق      (السادس عشر   
، وعلى افتراض استمرار النمو في أنشطة الطيران من المتوقع لعدد األشخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في                 ٢٠٠٢

 .ران ما لم تتخذ اجراءات أخرى نتيجة لنمو حركة الطيبعد ذلك التاريخبعض المطارات في تلك الدول أنه قد يزداد 

 أن تدرس ١٩٩٩س قد طلب على وجه التحديد من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران في شهر يونيو               المجل ولما كان 
  .ضمن سياق عالمي موضوع احتمال فرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث 

العقدين  هناك اختالفات اقليمية ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل              ولما كانت 
المقبلين وبدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعـض الطـائرات الممتثلـة للقواعـد القياسـية                     

 .عشر للترخيص الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

معينة اال علـى أسـاس الـنهج     ينبغي أال تفرض القيود التشغيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات ولما كـان  
 .ا حسب احتياجات المطار المعني وينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيص) 9829Doc( المتوازن وارشادات االيكاو

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

ى ذات الصلة   بهذا القرار وارشادات السياسة األخر    ) د( في المرفق    الموضوعةهذه القيود تتخطي السياسة      وادراكا ألن 
 .التي وضعتها االيكاو

 .غيلية على طائرات الفصل الثالثااليكاو ال تلزم الدول بفرض قيود تش وادراكا ألن



A35-WP/77 
EX/26 
Appendix A-11 

، ض القيود التشغيلية على الطائرات    ق السادس عشر ليس فر    القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملح       وادراكا ألن 
 في الفصل الرابع بالمجلد األول من الملحق السادس عشر        المدرجة  على وجه الخصوص    الجديدة المدرجة حديثا وان القواعد   

 .ساس أنها تخدم أغراض الترخيص فقطقد وضعت على أ

نونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسـات ثابتـة قـد تـنظم      على وجه الخصوص ألن الدول لديها التزامات قا وادراكا
 .كن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفقالسيطرة على مشكالت الضوضاء في مطاراتها ويم

 :فان الجمعية العمومية

الدول على أن تضمن بقدر االمكان أن اعتماد أي قيود تشغيلية ال يتم اال اذا كان مدعوما بتقيـيم مسـبق                      تحث -١
 .المتوقعة واآلثار الضارة الممكنةع للمناف

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

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

ج اجراء تقييم كامل لجميع التدابير األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا للنهـ )ب
 ).ج(المتوازن المبين في المرفق 

، بفرض قيود في أي مطـار       طوق أعاله  من المن  ٢رة في الفقرة    ، رغم االعتبارات المذكو   ي تسمح الدول الت تحث   -٣
 الضوضاء على عمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر من خالل شهادة                

 :األصلية أو عند تجديدها، من أجل ما يلي

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

 .لمطار المعني ومع النهج المتوازناعداد هذه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في ا )ب 

 .خدمة تماما في المطاراالقتصار على القيود الجزئية حسب االمكان بدال من سحب العمليات من ال )ج 

 .)مثل الخطوط طويلة المدى(مناسبة ة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مراعاة العواقب الممكن )د 

مراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون الى البلدان النامية ، لتجنيبهم الصـعوبات االقتصـادية                 )ه
 .ذلك عن طريق منحهم اعفاءاتالتي ال داعي لها، و

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

 .طائرات اخطارا مسبقا لمدة معقولةاعطاء مشغلي ال ) ز

 .حداث التي وقعت مؤخرامراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران في األجل القصير بعد األ ) ح
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 .ية األخرى بجميع القيود المفروضةعنابالغ االيكاو باالضافة الى الدول الم ) ط

 الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف الى سحب الطائرات التي تمتثل بموجب وتحـث -٤
 .مجلد األول من الملحق السادس عشرشهادتها األصلية أو المجددة لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع من ال

 )و(المرفـق 

  استخدام األراضيتخطيط وادارة

 المتوازن للسيطرة تخطيط وادارة واستخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية في النهج لما كـان
 .على الضوضاء

تخدام  عدد األشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات يعتمد على الطريقة التي يتم بها تخطيط وادارة اسولما كان
 .ألنشطة األخرى الحساسة للضوضاءوال سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية وا، األراضي المحيطة بالمطارات

 من الممكن حدوث زيادة هامة في نشاط معظم المطارات وثمة خطر في أن يتسبب االستخدام غير المالئم ولما كان
 . في تقييد النمو في المستقبللألراضي بالقرب من المطارات

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

ناس لمستويات ضوضاء الالملحق السادس عشر قد نجح في تخفيض نطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها 
 .جمالى للسكان المعرضين للضوضاء، وخفض كذلك العدد االغير مقبولة

 .ها من مصلحة المجتمعات المحلية من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما فيوبما أن

لفصل الرابع من المجلد وأدرجت في ا اعتمدت مؤخرا التي الجديدة من المتوقع أن تؤدي القاعدة القياسية ولما كان
 .ة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاءاألول من الملحق السادس عشر الى زيادة الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاض

 أن ادارة استخدام األراضي تشمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها وادراكا منها
 .ؤثر بدورها على الطيران المدنيات التي تتؤثر مع ذلك على سعة المطار

دليل تخطيط  الصادرة بعنوان (Doc 9184) ، من الوثيقة استخدام األراضي والقيود البيئية الجـزء الثاني ـ ولما كان
  قد تمويجرى حاليا، راضي وتدابير تخفيض الضوضاء، يشمل ارشادات بشأن التخطيط المناسب الستخدام األالمطارات

 . وتوسيع نطاقهتحديثه 

 :فان الجمعية العمومية

) د( ، بالصورة المنصوص عليها في المرفـق   طائرات الفصل الثاني في مطاراتها     الدول التي ألغت عمليات      تحث -١
بهذا القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، على أن تتفادي حسب االمكان االستخدام غير المالئم            

 . المناطق التي خفضت فيها الضوضاءي أو التعديات فيلألراض
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 الدول على أن تكفل أن االستخدام غير المالئم لألراضي أو أن التعديات على األراضي لن تنال على نحـو                 تحث -٢
، وخصوصـا  اء استخدام الطائرات األقـل ضوضـاء  يمكن تفاديه من التخفيضات المحتملة في مستويات الضوضاء من جر 

 .الجديدة المدرجة في الفصل الرابع التي تمتثل ألحكام القاعدة الطائرات

 .الوقائية ضاء الطائرات بالتدابيرعلى ما يلي اذا كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضو الدولتحث  -٣
 .عيدة عن المناطق الحساسة للضوضاء، مثل األماكن البالئمةانشاء المطارات الجديدة في أماكن م )أ

ر اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األولية من انشاء المطا )ب
 .الجديد أو تطوير المطار الراهن

تحـديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع مراعاة اعداد السكان الحالية والزيادة  )ج
حسب ارشادات  تلك األراضي، ووضع معايير لالستخدام المالئم للى تقديرات نمو الحركةباالضافة االمتوقعة 
 .االيكاو

اصدار التشريعات ووضع االرشادات أو الوسائل المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعايير الموضوعة الستخدام  )د
 .اضياألر

ات المحلية القريبة  وآثارها البيئية على المجتمعضمان اتاحة معلومات سهلة الفهم للقارئ عن عمليات الطائرات )ه
 .من المطارات

 : من المجلس ما يليتطلب -٤

 ملبية  وجعلها(Doc 9184)األراضي والواردة في الوثيقة ضمان أن تحديث االرشادات المتعلقة باستخدام  )أ
 .الحتياجات الدول

، وال سيما في أجزاء العالم التي قد تتوافر ام األراضيها لتعزيز ادارة استخدالنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذ )ب
 .كالت ضوضاء الطائرات في المستقبلفيها الفرصة لتالفي مش

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

األوضـاع غيـر   ، لتالفي من الصوت في الخطوط التجارية سرع، منذ تشغيل الطائرات األلتدابير قد اتخذت الما كانت 
لبحـر بسـبب   ، مثل اقالق النائمين واصابة األشخاص والممتلكات في البـر وا       عامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية    المقبولة ل 

 .تضخيم الفرقعة الصوتية

، تواصل هي ودول أخرى اجراء البحوث عن اآلثار  تالدول القائمة بانتاج هذه الطائرات األسرع من الصو        ولما كانت 
 .الصوتية عية الناجمة عن الفرقعةوالفسيولوجية واالجتماالجسمانية 
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 :فان الجمعية العمومية

 على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولة لعامة الناس بفعل الفرقعة من جديد تؤكد -١
 .سرع من الصوت في الخطوط التجاريةالناتجة عن تشغيل الطائرات األ الصوتية

مالحق والوثائق ، وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بأن يستعرض المجلس، في ضوء المعلومات المتوافرةال تكلف -٢
 ، تشغيل الطائرات األسرع من الصوت، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناساألخرى ذات الصلة

ق دولي على قياس الفرقعة ، للتوصل الى اتفاتيةاصة فيما يتعلق بالفرقعة الصو، خوأن يتخذ االجراءات الالزمة
ووضع الحدود " امة الناساألوضاع غير المقبولة لع"لحات الكمية أو الوصفية لعبارة ، وتعريف المصطالصوتية
 .المناظرة

الدول التي تقوم بانتاج الطائرات األسرع من الصوت الى تزويد االيكاو في الوقت المناسب باقتراحات  تدعو -٣
 . االيكاو طريقة الوفاء بالمواصفات التي تقررهاحول

 )ح(المرفق 
 أثر الطيران المدني على البيئة في الغالف الجوي

، مثل مشكالت االحتـرار العالمي واسـتنفاد       لوي هناك قلق متزايد ازاء مشكالت البيئة في الغالف الجوي الع          لما كان 
 .األوزون طبقة

المتحـدة   مؤتمر األمم ١٩٩٢، التي اعتمدها في عام "قرن الحادي والعشرينول أعمال ال جد"خطـة عمـل    ولما كانت 
 . مع هيئات األمم المتحدة المعنية، قد دعت الحكومات الى التصدي لهذه المشكالت بالتعاونالمعني بالبيئة والتنمية

فريق الخبراء الدولي   " ١٩٩٩الذي أصدره في عام     " الطيران والغالف الجوي العالمي   " التقرير الخاص عن     ولمـا كان 
 المـواد  بناء على طلب االيكاو وبالتعاون مع فريق التقييم العلمي لبروتوكول مونتريال عـن          " ي المعني بتغير المناخ   الحكوم

 :الت وأفاد ضمن جملة أمور بما يلي، هو أشمل تقييم السهام الطيران في تلك المشكالمستنفدة لطبقة األوزون

، وتؤدي الى تشكيل ازات الدفيئة في الغالف الجويمات تؤثر على نسب تركيز غتبعث الطائرات غازات وجسي —
 . من السحاب العالى فيتغير المناخغيوم مكثفة تزيد

 )وهو مقياس لتغير المناخ( في المائة من مجموع القسر االشعاعي ٣,٥من المقدر أن الطائرات تسهم بنسبة  —
أن  حاب العالى ومن المتوقعة ال تشمل التغيرات الممكنة في الس، وهذه النسبالناجم عن جميع األنشطة البشرية

 .تنمو

، كة الجوية سيؤدي الى مزايا بيئيةعلى الرغم من أن تحسن تكنولوجيا الطائرات ومحركاتها وكفاءة نظام الحر —
 .ر عنها النمو المتوقع في الطيرانفان هذا التحسن لن يلغي تماما آثار زيادة االنبعاثات التي سيسف
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ع انبعاثـات    التقرير الخاص لفريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ يقر بأن آثار بعـض أنـوا                ولما كان 
، ويكشف عن أن آثار بعضها اآلخر ليست مفهومة، ويحدد عددا من المجاالت الرئيسية ال يشـملها                 الطائرات مفهومة جيدا  

 .طيران على المناخ واألوزونر الاليقين العلمي وتحد من القدرة على توقع آثا

 ي المزيد من العمل، منذ صدور التقرير الخاص لفريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ، قد أجر            ولما كان 
الجوانب الهامة المتعلقة بالشكوك العلمية التي أشير اليها في التقرير، مثل آثار التكثيف والهبـاء الجـوي علـى                   في بعض   

 .مي وأثر أكاسيد النيتروجين والميثان على المناخالسحاب السدي

 الحكومي المعني بتغير المناخ، عند اعداده لتقرير التقييم الرابع الذي         الدولي  االيكاو طلبت من فريق الخبراء     ولما كانت 
 .، أن يدرج تحديثا عن االستنتاجات الرئيسية الواردة في التقرير الخاص٢٠٠٧من المخطط أن يصدر في عام 

فيئة في   الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ هو تثبيت نسب تركيز غازات الد               ولما كان 
 .ن جانب االنسان في نظام المناخيمنع التدخل الخطر مالغالف الجوي عند مستوى 

لمتحدة االطارية لتغير المناخ قد طلبت مسـاعدة   الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التفاقية األمم ا    ولما كانت 
 .االيكاو بشأن المسائل المنهجية المرتبطة بتجميع معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة واالبالغ بها على المستوى الوطني

 المناخ فـي  في اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير     ، الذي اعتمده مؤتمر األطراف     بروتوكول كيوتو  ولما كان 
عـوادم  " من أو تخفيض غازات الدفيئـة مـن    ، يطلب من الدول المتقدمة مواصلة الحد       ولم يبدأ سريانه بعد    ١٩٩٧ ديسمبر

 .)٢-٢المادة (مل من خالل االيكاو ، وذلك بالع"الطائـرات

، من مختلفي بأسلوب  بروتوكول كيوتو يعامل انبعاثات الطيران الدولي وانبعاثات الطيران الدولي والداخلولمـا كان
حيث دعوته الدول المتقدمة الى مواصلة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران المدني الدولي أو تخفيضها بالعمل 

، بينما تندرج انبعاثات الطيران الداخلي في األهداف الوطنية للدول المتقدمة ) من البروتوكول٢-٢المادة (يكاو من خالل اال
بالمقارنة  (٢٠١٢-٢٠٠٨  في المائة على مدى الفترة٥,٢من كل المصادر بنسبة  ى تخفيض اجمالى لالنبعاثاتالتي تدعو ال

، وقد لوحظت المزايا التي يمكن تحقيقها من )محددة من غازات الدفيئة ة غازات واعتمادا على ست١٩٩٠بمستويات عام 
 .لطيران الدولياثات اجراء تنسيق معاملة انبعاثات الطيران الداخلي ومعاملة انبع

فيئة المنبعثـة مـن     غازات الد  مجلس االيكاو قد دأب على استطالع الخيارات السياسية للحد من أو تخفيض              ولما كان 
مـن قـرار الجمعيـة    ) و(، وال سيما استجابة للمرفـق       أثر انبعاثات محركات الطائرات المدنية على البيئة       الطيران المدني 

، وبشـأن التـدابير    والقواعد القياسية  ا، وما زال العمل جاريا بشأن التكنولوجي      )ط(و  ) ح(قان  المرف 33A-7 ٨-٣٢العمومية  
انظـر المرفـق   (ى آليات السـوق  ، وبشأن التدابير القائمة عللوقود وبالتالى تخفيض االنبعاثات التشغيلية لتخفيض استهالك ا   

 .الطارية المتعلقة بتغير المناخاألمم المتحدة ا، وتم تقديم تقارير منتظمة الى مؤتمر األطراف في اتفاقية ))ط(

الفـرص   مرحبة بالخطوات التي اتخذتها االيكاو لتعزيز استخدام التدابير التشغيلية، بما في ذلـك صـدور                 ولما كانت 
 .وعقد حلقتي دراسة عن هذا الموضوع)  303Circالكتاب الدوري  (العملية لتخفيض استهالك الوقود وتخفيض االنبعاثات

 :ان الجمعية العموميةف

 لفريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ ، وفريق التقييم العلمي التابع عن تقديرها تعرب -١
   . الطيران والغالف الجوي العالميلبروتوكول مونتريال عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون ، على التقرير الخاص عن 
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 : الدول علىتحث -١ ٢

ع البحث العلمي الهادف الى معالجة الجوانب التي لم يشملها اليقين العلمي والتي حددها ذلك التقرير تشجي )أ
بشأن الطيران والغالف الجوي الخاص الصادر عن فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ 

 .العالمي

ء من قبل الفريق الدولي الحكومي المعني تتأكد من أن التقييم الذي سيجرى في المستقبل لتغير المناخ سوا )ب
بتغير المناخ أو أي هيئة معنية أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة، سوف يشتمل على معلومات محدثة عن 

 .اآلثار بسبب الطائرات على الغالف الجوي

 : الى المجلس ما يليتطلب -٢ ٣

مي المعني بتغير المناخ ومع المنظمات أن يواصل التعاون بشكل وثيق مع فريق الخبراء الدولي الحكو )أ 
نية بوضع السياسات في ، ومع المنظمات المعلمشكالت البيئية في الغالف الجوياألخرى المعنية بتحديد ا

 .الطارية المتعلقة بتغير المناخ، وال سيما مع مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اهذا المجال

لوضع سياسة للحد من اآلثار البيئية النبعاثات محركات الطائرات أو أن يواصل دراسة البدائل المتاحة  )ب 
تخفيضها ووضع اقتراحات واقعية وتقديم المشورة بأسرع ما يمكن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم 

، مع مواصلة لفنيةالمتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ، والتركيز بصورة خاصة على استخدام الحلول ا
دان النامية والبلدان ، ومع مراعاة اآلثار المحتملة على البللتدابير القائمة على آليات السوقاالعتبار لايالء 

 المتقدمة

االستمرار في مساعدة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير  )ج
 .المناخ، فيما يخص مسائل المنهجية

رات  على استخدام التدابير التشغيلية كوسيلة للحد من اآلثار البيئية النبعاثات محركات الطائيشجع أن  د)ج 
 .تخفيضها أو

 هذا  االيكاو بما يستجد من تطورات فيالدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الى المواظبة على اعالم تدعو -٣ -٤
 .المجال

 )ط(المرفق 

 شأن التدابير القائمة على آليات السوق ب
 انبعاثات محركات الطائرات

، بما فيها التدابير القائمة لذي تعتبر بمقتضاه بدائل السياسةبهذا القرار يضع السياق العام ا) ح( المرفق لما كان
 .ائرات على البيئةعلى آليات السوق، وسيلة للحد أو التقليل من أثر انبعاثات محركات الط

ت السوق هي أدوات سياسية وضعت لتحقيق أهداف بيئية بتكلفة أقل وبأسلوب  التدابير القائمة على آلياولما كانت
 .من التدابير التنظيمية التقليديةأكثر مرونة 

 االدراك قد ازداد في السنوات الماضية من جانب الحكومات للحاجة الى قيام كل قطاع اقتصادي بدفع ولما كان
، بما في ة على آليات السوق لحماية البيئةلما كان موضوع التدابير القائم، و يتسبب فيهالتكلفة الكاملة للضرر البيئي الذي
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سياق   االنبعاثات أو التدابير الطوعية، قد أثير مثال فيذلك فرض الرسوم أو الضـرائب على النقل الجوي أو مبادلة
 .زات الدفيئةالسيطرة على انبعاثات غا

ينبغي أن تسعى السلطات "ينص على أنه ) ١٩٩٢(ة والتنمية ئ من اعالن ريو بشأن البي١٦ المبدأ رقم ولما كان
، آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون يع استيعاب تكاليف البيئة داخليا، واستخدام األدوات االقتصاديةالوطنية الى تشج

 ، ودون االخالللصالح العامء المراعاة الواجبة ل، مع ايال من حيث المبدأ تكلفة التلوثالمسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل
 ."بالتجارة واالستثمار الدوليين

 ولما كانت ،ات الطيران الداخلي بأسلوب مختلف بروتوكول كيوتو يعامل انبعاثات الطيران الدولي وانبعاثولما كان
 بأن بعض الدول كان هناك اقرار، و قد لوحظتلمزايا التي يمكن تحقيقها من جراء المعاملة المتجانسة لفئتي االنبعاثاتا
ا فيها انبعاثات بم القطاعات الداخلية ن لوضع بدائل تسمح بخفض انبعاثاتمجموعات الدول بدأت تتخذ اجراءات من اآل أو

 .الطيران الداخلي
تصمم وتطبق  جباية الرسم"هوم، ومن حيث أن ، من حيث المفااليكاو تميز بين الرسم والضريبة سياسات ولما كانت

، والضريبة هي جباية تصمم لزيادة االيرادات تجهيزات والخدمات للطيران المدني تكاليف تقديم ال]لتعويض[خصيصا 
 ".ي وال تحسب على أساس التكاليفالوطنية أو المحلية للحكومة وال تستخدم عموما بكاملها في الطيران المدن

او بشأن الضرائب في مجال النقل سياسات االيك( االيكاو قد أعدت ارشادات سياسية بشأن الضرائب ولـما كانت
، أوصت فيها ـ ضمن أمور أخرى ـ بتبادل االعفاء من كافة الضرائب المفروضة على الوقود )Doc 8632، الجوي الدولي

 اتفاقات الخطوط ، وهي السياسة المنفذة عمليا من خالل ألغراض خطوط النقل الجوي الدوليالمشحون على متن الطائرات
ع أو استخدام النقل الجوي الدولي، الى أقصى حد ممكن  ودعت أيضا الدول الى خفض الضرائب المتصلة ببي،الجوية الثنائية

 .أو الغائها
مماثلة، بما  تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم الاتفاقية الطيران المدني الدولي من ١٥ المادة ولما كانت

سياسات االيكاو بشأن رسوم ( أعدت ارشادات سياسية للدول بشأن الرسوم ، وكانت االيكاو قدفي ذلك مبدأ عدم التمييز
 .دة بشأن الرسوم المتصلة بالضوضاءبما في ذلك ارشادات محد) Doc 9082، المطارات وخدمات المالحة الجوية

ئب وم والضرا، بشأن الرسسياسة مؤقتا، في صورة قرار بيان ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في ولما كان
، وبأن األموال ب أن تكون في صورة رسوم ال ضرائب، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجالمتصلة باالنبعاثات

 .ةالمحصلة ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئ
ألثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما  ينبغي حساب هذه الرسوم على أساس تكاليف تخفيف اولما كان

 .وعزوها مباشرة الى النقل الجوييتسني تحديد هذه التكاليف على وجه صحيح من هذه التكاليف 
 أن المجلس تلقى تقريرا من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بشأن البدائل الممكنة المتعلقة باستخدام واذ تالحظ
البداية على ثاني ، مع التركيز في اثات محركات الطائرات أو تخفيضهاعلى آليات السوق للحد من انبعالتدابير القائمة 
 .زمع االضطالع بالمزيد من العمل، وأن من المأوكسيد الكربون
ى  الحاجة الأن التحليالت التي أجرتها لجنة حماية البيئة في مجال الطيران قد أثبتت أن انشاء نظام مفتوح واذ تالحظ

 يشكل حال فعاال واقتصاديا للحد من  ٢ لمبادالت االنبعاثاتاجراء المزيد من الدراسات والمواد االرشادية الستخدام نظام
 .الطويل  على األجل الدوليأو تخفيضها من الطيران المدني  انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون
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ت في المستقبل  يشكل خطوة أولي نحو اتخاذ اجراءايمكن أن قصيرة األجل ** تنفيذ التدابير الطوعية أن واذ تالحظ
 لجنة حماية البيئة في مجال الطيران قد أعدت اتفاقا نموذجيا ومواد ارشادية مصاحبة عن تطبيق الدول لخفض االنبعاثات

 .واألطراف المعنية لالجراءات الطوعية على األجل القصير

دام الجبايات على األجل ع المزيد من االرشادات بشأن استخ الحاجة الى اجراء المزيد من الدراسات ووضواذ تدرك
  .القريب

الدراسات المكثفة التي أجريت لتوفير المزيد من االرشادات الى الدول عن الجبايات المرتبطة باالنبعاثات، واذ تدرك 
 .قد توصلت الى عدد كبير من المسائل اختلفت أوجه النظر بشأنها

 :معية العموميةفان الج

 الى المجلس أن يواصل وضع ارشادات للدول بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق تهدف الى طلبت -١
، فيف أثر الطيران على تغير المناخ، وال سيما فيما يتعلق بتخثات محركات الطائرات أو الحد منهتخفيض األثر البيئي النبعا

وقت ممكن الى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية وأن يضع اقتراحات ملموسة وتقديم المشورة في أقرب 
 .المناخ المتعلقة بتغير

، على تقييم تكاليف ومنافع التدابير المختلفة مراعاة مصالح كل األطراف المعنية، مع  الدول والمجلستشجع -٢
، ت تتوافق مع االطار الوارد أدناهجراءابهدف معالجة انبعاثات محركات الطائرات بأكثر طريقة اقتصادية وعلى اعتماد ا

بعاثات الطيران الدولي بنهج في الوقت الذي تبذل فيه الدول جهودا التخاذ اجراءات بشأن انبعاثات الطيران الداخلي وان
 .متسق

 التدابير الطوعية )أ

نبعاثات الطيران حد من اال على األجل القصيراتخاذ اجراءات  الدول واألطراف المعنية األخرى على تشجع )١
 . مستمرواطالع االيكاو على ذلك بشكل من خالل التدابير الطوعية  وال سيماالدولي أو تخفيضها 

مثال (االرشادات   توفيراعداد  أن يسهل هذه االجراءات من خالل من األمين العام تطلب  المجلس علىتحث )٢
 التي الالزمة)  االجراءات والتحقق منهالغرض التحديد الكمي لتخفيض االنبعاثات ورصد التخفيضات أو

حسب االقتضاء ، والعمل على ضمان ، بما في ذلك اعداد نموذج اتفاق طوعي بير لتلك التداأعدتها االيكاو
تمكين األطراف التي تتخذ اجراءات مبكرة من أن تستفيد منها وأال تتعرض فيما بعد ألي اضرار نتيجة 

 . .لذلك

 النبعاثاتالجبايات المتعلقة با )ب

 .ساريا يات المتعلقة باالنبعاثات ما زال بشأن الجبا٩/١٢/١٩٩٦ بأن قرار المجلس الصادر في تقر )١

 .فيه  الدول على اتباع االرشادات الحالية الواردةتحث )٢

ات تتنافي مع  الدول على االمتناع عن اتخاذ أي اجراء انفرادى لتطبيق جبايات متصلة باالنبعاثتحث )٣
 .دات الحاليةاالرشا
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 الى تطلب  من االرشادات بشأن هذا الموضوعتنفيذ المزيد من الدراسات ووضع المزيد المجلس على تحث )٤
المجلس اجراء المزيد من الدراسات واعداد المزيد من االرشادات عن هذا الموضوع، مع تركيز بشكل 

 .ات السابقةخاص على المسائل المتبقية التي تم التوصل اليها من خالل الدراس

 مبادالت االنبعاثات )ج

 .ت حقوق انبعاثات الطيران الدولينظـام مفتـوح لمبادال المزيد من التطويرانشاء  تؤيـد )١

تؤيد االيكاو .   يقوم بالمزيد من العمل حول هذا الموضوع بغية التركيز على نهجين من المجلس أنتطلب )٢
وتوفر االيكاو .  ل قد تقترحه الدول والمنظمات الدولية المعنيةفي اطار نهج منهما تطوير نظام طوعي للتباد

في النهج الثاني االرشادات لكي تستعملها الدول، حسب االقتضاء، الدراج االنبعاثات من الطيران الدولي في 
يل يعد على سب .خطط الدول لمبادالت االنبعاثات بما يتفق مع اتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ

األولوية خطوطا ارشادية بشأن النظام المفتوح لمبادالت حقوق انبعاثات الطيران الدولي مع التركيز على 
وضع األساس الهيكلي والقانوني لمشاركة قطاع الطيران في نظام المبادالت المفتوح ، وأن تتضمن بعض 

صى قدر ممكن من المرونة بما العناصر األساسية مثل تقديم التقارير والرصد واالمتثال ، مع توخي أق
 . المناخ عملية اتفاقية األمم  المتحدة االطارية المتعلقة بتغيريتمشى مع 

 ـ انتهـى ـ




