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 ة والثالثونخامسالجمعية العمومية ـ الدورة ال

 التنفيذيةاللجنة 

 الدراجه في التقرير مشروع نص 

  بشأن

  من جدول األعمال١٥البند 

 )مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية(

 
 

 . من جدول األعمال١٥البند المرفق بشأن التقرير  وافقت اللجنة التنفيذية على
 .15/1ة التوصية رقم ويوصى بأن تعتمد الجلسة العام

 

 الوثيقة في المكان المالئم من ملف التقرير، بوصـفها التقريـر             هذه  بعد نزع صفحة الغالف هذه، يجب وضع       —مالحظة  
 . من جدول األعمال١٥ند الكامل عن الب
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 حماية البيئة  :١٥رقم البند 
 فـي موضـوع     لحادية عشرة والثالثة عشرة   الخامسة والسادسة والسابعة وا    جلساتهانظرت اللجنة التنفيذية في      ١:١٥

وانبعاثـات المحركـات   الطائرات  موضوع ضوضاء بشأنن العمل عحماية البيئة على أساس التقرير المرحلي الذي قدمه المجلس    
)WP/56 (              ـ وتقريرين آخرين للمجلس يتعلق أولهما بتطبيق التدابير القائمة على آليات السوق للحد من ة مـن  انبعاثات غازات الدفيئ

 اضافة الى ذلـك   .A33-7 (WP/77)الطيران المدني أو تخفيضها وثانيهما عن تحديث القرار الموحد بشأن حماية البيئة وهو القرار        
 146 و139 و138 و137 و132 و123 و115 و101 و99 و95 و85 و 72  مقدمة من الدول والمراقبين وهي الوثائقوثيقة ٢١توجد 

  .247 و235 و223 و222 و182 و177 و174 و172 و153و
التابعة لها  المتعددة  وأفرقة الخبراء   حماية البيئة في مجال الطيران      المجلس ل أحاطت اللجنة علما بأن لجنة       ٢:١٥

) االجتماع السـادس ( ٢٠٠٤ وأن اللجنة قد اجتمعت في فبراير ،معظم األعمال المتعلقة بالبيئة في المنظمة   ب القيامقد واصلت   
 .يرد فيما يلي مزيد من التفاصيل بشأنهوي مجال الضوضاء واالنبعاثات  فكبيروأحرز تقدم 

 عام: الطائراتضوضاء 
، المجلـد  حماية البيئة —لملحق السادس عشر ل في تعديالت   ٢٠٠٤ أنه نظر في مايو      (WP/56)أفاد المجلس    ٣:١٥
، المطـارات  —لحق الرابع عشـر     ، الجزء الثالث والم   الطائراتتشغيل   —والملحق السادس    الطائراتضوضاء   —األول  

فـي  وتعد أبـرز الجوانـب   .  الطيرانالتي نبعت من توصيات االجتماع السادس للجنة حماية البيئة في مجال       المجلد األول   
ضوضاء وأحكام اعادة التـرخيص واشـارات الـى الـنهج           الترخيص  التعديالت المقترحة هي أحكام جديدة تتعلق بوثائق        

وسوف يدرس المجلس هذه التعديالت وتعديالت المالحق األخرى التـي اقترحهـا االجتمـاع       .  ءالمتوازن الدارة الضوضا  
ووفقا لما طالبت بـه الـدورة الثالثـة         .  السادس للجنة العتمادها في ضوء التعليقات الواردة من الدول والمنظمات الدولية          

ارشادية في االيكاو لمساعدة الدول في تنفيذ الـنهج  وضعت مواد    ))ج(، المرفق   A33-7القرار  (للجمعية العمومية   والثالثون  
 وأقر المجلس اجـراء مزيـد مـن         )الطائرات النهج المتوازن الدارة ضوضاء      ارشادات بشأن  Doc 9828الوثيقة  (المتوازن  

ـ   .  في مجال الطيران  العمل بشأن االرشادات كجزء من أنشطة لجنة حماية البيئة           دليـل تخطـيط   ن ونشرت طبعة جديدة م
دليل البيئة وكان من المتوقع صدور طبعة جديدة من         (Doc 9184) استخدام األراضي ومراقبة البيئة    — ٢، الجزء   مطاراتال

وفيما يخص تطور الضوضاء، كان هنـاك       .  (Doc 9501) الطائراتالفني بشأن استخدام االجراءات في ترخيص ضوضاء        
 في المائة على المدى القصير      ٣٠ بنسبة تصل الى     ن بالضوضاء عدد السكان المتأثري  انخفض  في الحالة حيث    تحسن ملحوظ   

ساسـا  أ) ٢٠٠١ينـاير  (في مجال الطيـران  مقارنة بالتنبؤات التي قدمت في االجتماع الخامس للجنة حماية البيئة         ) ٢٠٠٦(
 عـن ذلـك، فـان    فضال.  كبيرةالنقل الاألقدم وانخفاض العمليات المتوقعة لطائرات الطائرات بسبب االستغناء السريع عن    

 ٥/١٢/٢٠٠٣ والذي انتهى بصورة مرضية في       ٨٤ دولة أوروبية بموجب المادة      ١٥و الواليات المتحدة    تسوية النزاع بين    
 . قد عزز دور االيكاو كمحفل للوساطة في مسائل الطيران

ـ        WP/101اقترحت أستراليا في الوثيقة      ٤:١٥ اذا  (Doc 9829)وازن  امكانية تعزيز المواد االرشادية بشأن النهج المت
 ودعت المجلس الى ادراج أساليب اشتراك المجتمع في النهج المتوازن كجزء من             "قضايا الناس "تعالج  أدرجت استراتيجيات   

 . الحتياجات الدوللبيةلضمان بقاء االرشادات حديثة ومDoc 9829 بشأن الوثيقة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران عمل 
 معلومات عن التدابير التي اتخذتها والخبرات التـي اكتسـبتها الحكومـة             WP/247ي الوثيقة   قدمت الصين ف   ٥:١٥

والملحـق   A33-7 ايالء النظر للجمع بين جوانب الضوضاء في القرارواقترحت الطائرات الصينية في التعامل مع ضوضاء     
ودعت أيضـا الـى     .  تتبعه الدول المتعاقدة  الصدار ملحق مستقل وشامل لالتفاقية يمثل أساسا قانونيا موحدا          السادس عشر   
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والنهج االستباقي في معالجة مشكلة ضوضاء المطارات بما في ذلـك  الطائرات  ضوضاء مراقبةاألبحاث بشأن زيادة تعزيز  

 .وضع قواعد وتوصيات
 بعـض  عن شواغلها بشأن آثار الحظر الليلي الذي يوجد في المطارات في     WP/172 في الوثيقة    أعربت الهند  ٦:١٥

ي ذلك حاجة بعض المطارات في بلدان أخرى لتلبية متطلبات الحجم الكبير من العمليـات الدوليـة فـي                   فأجزاء العالم بما    
حق الدخول الى السوق واستخدام حقوق النقـل ونمـو النقـل      على  ساعات غير مالئمة اضافة الى اآلثار العكسية المحتملة         

في ضوء التقدم التقني الذي أحرز في جعل الطائرات         الحظر هذه محل تساؤالت     وكانت الحاجة المستمرة لعمليات     .  الجوي
 .اكل المكتشفةموقف بشأن الحظر الليلي لتخفيف المشاتخاذ الجمعية العمومية وطُلب من .  أهدأ صوتا

ـ   عمه للدور القيادي لاليكاو بشأن      دعن   WP/153 في الوثيقة    أعرب مجلس المطارات الدولي    ٧:١٥ .  ةمسـائل البيئ
ت الـى تطويرهـا   ورحب بالمواد االرشادية الخاصة بالنهج المتوازن وأعرب عن رأيه بوجود عدد من المسائل التي احتاج           

 عنـد  التأكيد علـى خفـض الضوضـاء    ادةبما في ذلك زي (بصورة أكبر في االرشادات لجعلها وثيقة أكثر افادة للمطارات          
وصف الكنتورات ومرونة أكبر فـي تحليـل   وسين لمؤشر الضوضاء المصدر ودور واقعي لتخطيط استخدام األراضي وتح  

الدراجها الطائرات  بشأن ضوضاء   صرامة  ودعا مجلس المطارات الدولي أيضا الى قواعد قياسية أكثر          ).  التكاليف والمنافع 
 .لحركةوتيسير تطوير سعة المطارات لتلبية النمو المستقبلي في االضوضاء  بغية تخفيض  عشردسالملحق السافي 

االنتباه الى حالـة الضوضـاء       WP/138ي الوثيقة    ف )ايكاك(اللجنة األوروبية للطيران المدني     استرعت دول    ٨:١٥
 السـكان فيهـا أن     اهمى الشرعية التي قد   ومناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي يمكن للشكا       لة في ا  عحول المطارات الواق  

  .عن طريق الحد من تطوير بعض المطارات وبالتالي الحد من سعة النظام كله      يالنقل الجو حمل عواقب خطيرة على نظام      ت
 من المحكمة األوروبية لحقوق االنسان هو الزام الدول الخاضعة لالختصاص القضائي            ٢٠٠٣ن أثر الحكم الصادر عام      وكا

ان وحقوق ومصالح من يتأثرون     قطاع الطير للمحكمة بصورة قانونية بايجاد توازن عادل والحفاظ عليه بين حقوق ومصالح            
حسـبما اقتـرح    وفي مقابل هذه الخلفية، أيدت دول االيكاك اعتماد أهداف بيئية           .  سلبيا بأثر الضوضاء الناتجة عن أنشطته     

كما طلبت أيضا من    .  استخدامهاتشجيع على   المجلس ورحبت بالمواد االرشادية بشأن النهج المتوازن وطلبت من المجلس ال          
د تدابير اضافية لخفض ضوضاء الطائرات عند المصدر وفي ضوء التقدم المحرز في الحد من عدد المتـأثرين    المجلس اعدا 

الشروع في العمـل بشـأن قواعـد جديـدة صـارمة            ينبغي  بالضوضاء حول المطارات أو خفضه أن ينظر فيما اذا كان           
 .للضوضاء

 بشـأن االيكـاو   بالمواد االرشادية الصادرة عن      WP/72 في الوثيقة    )أياتا(رحب االتحاد الدولي للنقل الجوي       ٩:١٥
وشددت على أهمية التشجيع على ادارة الضوضاء وتنفيذها في المطارات وحولها، ودعـت الـدول الـى            .  النهج المتوازن 

  .وتنفيذهااعتماد هذه المواد االرشادية الجديدة 
ضوضـاء  جراء المزيد من المناقشـات بشـأن     واجراء المزيد من المناقشات وا     الوثائقعقب النظر في هذه      ١٠:١٥

للجمعيـة العموميـة   ثالثة والثالثـين  لدورة الانذ م زالجوهري المحرن تقديرها للتقدم عأعربت اللجنة   ،  بشكل عام الطائرات  
ومع االحاطـة  .  الطائرات بشأن النهج المتوازن الدارة ضوضاء     تارشادا بعنوان   Doc 9829ثيقة  وضع ونشر الو  سيما   وال
في مجال الطيران كانت لديها بالفعل خطط لتطـوير بعـض           حماية البيئة   وأن لجنة   " وثيقة حية "االرشادات كانت   ا بأن   علم

ابقائها ملبية الحتياجات الدول، طلبت اللجنة ادراج االرشادات بشأن أساليب اشتراك المجتمع واقترح آخـرون               جوانبها بغية   
  وحثت اللجنـة الـدول   .عقد دورات دراسية يروج لالرشادات من خالل   النظر في وضع اضافات اذا سمحت الموارد وأن       

  . االرشادات الجديدةفيدةعلى تنفيذ النهج المتوازن مست



A35-WP/352  
P/84  
١٥ تقرير عن البند 15-3   

 
رحبت اللجنة أيضا بالدراسة المعنية بتطور ضوضاء الطائرات واتفقت على الحاجة الى مواصلة تقديم هـذه               ١١:١٥

 .  سياسة الخاصة بالضوضاءالتقييمات المفيدة لاليكاو والدول في وضع ال
التي قدمت قد وردت بالفعل في برنامج عمل لجنة حماية البيئة فـي           الحظت اللجنة أن كثيرا من االقتراحات        ١٢:١٥

قواعد فعلى سبيل المثال، كان لدى اللجنة بالفعل اجراءات للنظر في الحاجة الى             .  مجال الطيران الذي أقره المجلس مؤخرا     
،  عشـر ، فيما يخص الدعوة الى وضع قواعد قياسية للضوضاء تكون أكثر تشددا في الملحـق السـادس              قياسية أكثر تشددا  

لفنية والمعقولية االقتصادية والمنفعة    الجدوى ا (استنادا الى االستعراض التكنولوجي الشامل والمبادئ الواردة في صالحياتها          
اضافة الى ذلـك، شـجعت      ).  ضوضاء ومراقبة انبعاثات المحركات   لمحتمل بين تدابير مراقبة ال    االعتماد المتبادل ا  ة و يالبيئ

ولديها اقتراحات محددة، مثل الصـين، علـى        لجنة حماية البيئة في مجال الطيران       اللجنة الدول التي ليست لها عضوية في        
  .النظر في المشاركة في اللجنة ليتسنى استعراض اقتراحاتها على مستوى الخبراء

في دول أخـرى، كـان      وبات التي تواجهها بعض الدول نتيجة للحظر المتعلق بالضوضاء          فيما يخص الصع   ١٣:١٥
التشـغيلية  وأحيط علما بأن ارشادات االيكاو تدعو الى النظر في أعمال الحظر والقيـود        .   حساسية ذومر  األن هذا   فهوما أ م

ن يدرسها المجلس بصورة أكبر اذا سـمحت  أينبغي وخلصت اللجنة الى أن هذه المسألة .  األخرى في سياق النهج المتوازن  
 .الموارد وال سيما في ضوء تحديد نطاق المشكلة وحجمها

في مجال الطيـران حاليـا فـي        حماية البيئة   لجنة   أعربت اللجنة عن تأييدها للعمل الذي تنجزه         ،وفي الختام  ١٤:١٥
 : مجلس بما يليواسهامات مجتمع الطيران في عمل اللجنة وأوصت بأن يقوم الالضوضاء مجال 

فـي برنـامج    الطائرات  لتنفيذ المهام المتعلقة بضوضاء     أن يحدد األولوية ويخصص الموارد المطلوبة        ) أ
، بما في ذلك اقتراحات اجراء المزيد من العمل بشأن وضـع            لجنة حماية البيئة في مجال الطيران     عمل  

 .ارشادات أخرى للنهج المتوازن ودراسة مسألة أعمال حظر الضوضاء
لجنة حماية البيئة فـي   يحث الدول على االلتزام ببذل الجهود والموارد الضرورية لضمان تنفيذ عمل    أن ) ب

 .تنفيذا كامالالطائرات بشأن ضوضاء مجال الطيران 
 A33-7  الجمعيـة العموميـة  باالرتباط مع تحديث قرار الطائرات  ضوضاء  موضوع  نظرت اللجنة أيضا في      ١٥:١٥

 .) فيما يلي٥٧:١٥ لى ا٥٥:١٥  منانظر الفقرات(
 عام: الطائراتانبعاثات محركات 

بما في ذلك التقدم المحرز في      الطائرات  عن عمله في مجال انبعاثات محركات        (WP/56)قدم المجلس تقريرا     ١٦:١٥
 االجتمـاع  وأوصى.  األخرى في هذا المجالاألمم المتحدة التدابير الفنية والتشغيلية لتخفيض االنبعاثات والتعاون مع هيئات       

فـي الملحـق    الدراجهـا   كاسيد النيتروجين   تشددا أل بوضع قواعد قياسية أكثر     الطيران  للجنة حماية البيئة في مجال      الثالث  
نـة حمايـة   للج ووافق االجتماع السادس . المجلس، لينظر فيها انبعاثات محركات الطائراتالسادس عشر، المجلد الثاني ـ  

 في المائة أقل مـن  ١٢اع على القاعدة القياسية الجديدة ألكاسيد النيتروجين التي تحدده بنسبة        باالجمالبيئة في مجال الطيران     
النبعاثات محركات الطائرات    تشددا   مستويات الصرامة الحالية كجزء من نهج ذي خطوتين يشمل دراسة قواعد قياسية أكثر            

دئ اللجنة بشأن الجدوى الفنية والمعقولية االقتصادية       في ضوء عملية استعراض التكنولوجيا ومبا      وخاصة أكاسيد النيتروجين  
لجنة حماية البيئـة فـي      وواصلت    .٢٠١٠عملية االستعراض عام     والمنفعة البيئية وأوجه االعتماد المتبادل التي تستهدف      

المسـتوى  سـواء علـى   الطـائرات  عن أثر انبعاثات محركات عملها بشأن تقييم المعلومات العلمية المتاحة  مجال الطيران   



 A35-WP/352 
 P/84  
١٥ تقرير عن البند   15-4 

 
واستمرت الجهود الخاصة بوضع أهداف متوسـطة وطويلـة   .  العالمي أو على األرض وبشأن تكنولوجيا خفض االنبعاثات  

وبشأن الحاجة الى وضع أدوات أخـرى لتحديـد االعتمـاد المتبـادل بـين االنبعاثـات                 الطائرات  المدى لخفض انبعاثات    
ـ ونشرت مواد ارشادية عن التدابير    .  والضوضاء ، االنبعاثاتاستخدام الوقود وتخفيض الفرص التشغيلية لتخفيض (غيلية التش

 وأصحاب المصالح اآلخرون الذين نجحوا فـي خفـض          بحيث تستطيع المطارات وشركات الطيران    ) ٣٠٣الكتاب الدوري   
سـات وفقـا لطلـب    ، وعقدت حلقتان دراسيتان للترويج لهذه الممار االنبعاثات من تقاسم األساليب التي اتبعوها مع اآلخرين       

ع البيئية وسوف يكون من الضروري اجراء مزيد من التطوير للنماذج لتقييم المناف    .  )ح(، المرفق   A33-7(الجمعية العمومية   
 بتحليـل  تقوملجنـة حماية البيئـة في مجال الطيران   كانت  و . ادارة الحركة الجوية  /لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع   

 CNS/ATMخطة المالحـة الجويـة العالميـة لـنظم          م تحديث المعلومات المتعلقة بالبيئة الواردة في        هذه النماذج وسوف يت   
(Doc 9750)تبعا لذلك . 

لهيئات األمم المتحدة في عملية لجنة      استرعى التقرير الذي قدمه المجلس أيضا االنتباه الى الحضور المتزايد            ١٧:١٥
تؤكد على الـدور  التي تغير المناخ بشأن متزايد مع اتفاقية األمم المتحدة االطارية      حماية البيئة في مجال الطيران والتعاون ال      

 اتفاقية األمم المتحدة قدمت الى عمليةوردت تقارير منتظمة   و .  في مجال الطيران وحماية البيئة     هاومسؤولياتلاليكاو  القيادي  
 يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة مـن الطيـران أو   العمل الذي يتم داخل االيكاو فيما عن  بشأن تغير المناخ  االطارية  
 تعاونـت  ، التابعة لالتفاقيـة االطاريـة   (SBSTA)الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      طلب  وبناء على    . تخفيضها

تفاقيـة االطاريـة    االيكاو في عملية تستهدف تحسين كل من نوعية بيانات انبعاثات الطيران التي يقدمها األطراف فـي اال                
وفي هذا الصدد، استضافت االيكاو اجتماعين للخبراء بشأن بيانات االنبعاثـات            . والمنهجية التي تعتمد عليها عملية االبالغ     

 االيكاو نماذج انبعاثات الطيران التي يمكن استخدامها لمسـاعدة          تستكشفا و ،والنمذجة باالرتباط مع أمانة االتفاقية االطارية     
 .رعيةالهيئة الف
التي تجري الستكشاف الكفاءة المحتملة فـي ادارة  ث معلومات عن األبحا   WP/99قدمت أستراليا في الوثيقة ١٨:١٥

وتوافقت النتائج حتى ذلك  .  في االنبعاثات خدام الوقود و  والتي يمكن أن تؤدي في النهاية الى وفورات في است         الحركة الجوية   
٪ من الوفورات في ثاني أكسيد الكربون والذي قدمها الفريـق الحكـومي      ١٦ الى   ٦ من   الوقت مع التقديرات السابقة البالغة    

الـى  الجمعية العمومية عيت  في تقريره الخاص عن الطيران والمناخ الجوي العالمي ود      (IPCC)الدولي المعني بتغير المناخ     
د االرشادية الجديدة الصـادرة عـن االيكـاو       أن تحث الدول األخرى على تنفيذ تدابير تشغيلية مشابهة حسبما يرد في الموا            

 . الكربون وانبعاثات الغازات األخرىوبالتالي خفض ثاني أكسيد خفض استهالك الوقود  ل)Circ 303الكتاب الدوري (
قدمت دول اللجنة األوروبية للطيران المدني، في الوثيقة التي صاغتها ونسقتها مـع منظمـة اليـوروكنترول        ١٩:١٥

(WP/146) ضمان عدم  في تحسين األداء البيئي مع      اسهاما معقوال   هم  يمكن أن تس  ادارة الحركة الجوية    لومات تظهر أن    ، مع
اللجنـة  (في احدى وأربعين دولـة      الطائرات   بين   ود الدنيا للفصل الرأسي     وشمل ذلك تقديم الحد     . الجوية السالمةاالخالل ب 

احتـراق الوقـود واالنبعاثـات    مما أدى الى خفـض  ) لية المرتبطة بهااألوروبية للطيران المدني اضافة الى المنطقة االنتقا      
الجمعيـة  ودعـت دول االيكـاك      .  أوروبا وعددا من األنشطة البيئية الحالية على مستوى          الجو العليا  اتفي طبق ٪  ٥ بنسبة

الدول لى تشجيع   ا وأيضا   في أعمالها الحركة الجوية   الى تشجيع هيئات االيكاو ذات الصلة على ادراج اسهام ادارة           العمومية  
 .لديهاالطائرات  بين للفصل الرأسيالمخفض  ىدنتنفيذ الحد األ امج أساسي من برجزءكالبيئي للوقع تحليل لى اجراء ع
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،  المذكورة أعـاله ، باالشارة الى تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ         (WP/174)شددت األياتا    ٢٠:١٥

لجنة حماية البيئـة فـي مجـال     من خالل   –وطلبت أن تقوم االيكاو     .  الحركة الجوية  من تخطيط ادارة     على المنافع البيئية  
 بتقييم األثر البيئـي لخطـط   ،لديهاالحركة الجوية  من خالل مقدمي خدمات      ،والدولاالقليمية  ومجموعات التخطيط   الطيران  

      .CNS/ATMنظم ذ وأن تولي اعتبارا تاما للمنافع البيئية في تنفيتنفيذ محددة 
 وضع مواد ارشادية لمساعدة الـدول فـي تصـميم      WP/235اقترحت جمهورية ايران االسالمية في الوثيقة        ٢١:١٥

ودعت الوثيقة أيضـا    .  واألثر البيئي النبعاثات المحركات   ضوضاء الطائرات   بهدف الحد من    الطائرات  وتصنيع محركات   
  . أقلاتحتوي على ملوثتالى دراسة طرز جديدة من وقود الطيران 

 عن رأيه في عدم وجود دليل موثوق فيه ألثر غـازات الدفيئـة        WP/123أعرب االتحاد الروسي في الوثيقة       ٢٢:١٥
أو خفضها  الطائرات  وشدد على الحاجة الى نهج مثبت علميا لتقديم تدابير للحد من انبعاثات محركات              .  على المناخ العالمي  

أن تركز في عملها المستقبلي على خفض أكاسيد النتروجين في ضوء التهديد الذي تمثله لصـحة     ينبغي  أن االيكاو   بوأوصى  
 .االنسان والبيئة وانه يتعين اجراء تحليل مقارن ألثر انبعاثات أكاسيد النتروجين وثاني أكسيد الكربون على البيئة

والـذي أيـد التوصـية    للطيران المدني  األعضاء في الهيئة العربية موقف WP/222 قدمت تونس في الوثيقة  ٢٣:١٥
بوضع قاعدة قياسية جديدة أكثـر صـرامة النبعاثـات    للجنة حماية البيئة في مجال الطيران الصادرة عن االجتماع السادس   

 في القرار الموحد المحدث بأن هـذه  ذكرالى أن ت  الجمعية العمومية    ودعت.  ٢٠٠٨عام  من  بتداء  اأكاسيد النتروجين تطبق    
في المستقبل علـى محركـات      أو رسوم   قيود تشغيلية   تستخدم في فرض    ال  و لالنتاج فقط  القياسية هي قواعد قياسية      القواعد

 .الحاليةالطائرات 
 على أن االنبعاثات، مثلها في ذلك مثل الضوضاء، يزداد          WP/153ركز مجلس المطارات الدولي في الوثيقة        ٢٤:١٥

مسـألة   ت أهميةداوز.  عابية للمطارات والقدرة على تلبية النمو المستقبلي للحركة     كونها عامال يحد من توسيع الطاقة االستي      
وبينما تعرض بعض التدابير القائمة على آليات السوق مثل مبادلة االنبعاثـات حـال              .  اراتبيئة المط نوعية الهواء المحلي    

ورأى .  الموثوق فيه على األمد الطويـل      يظل الحل    صدرواحدا للمسألة، رأى مجلس المطارات الدولي أن الخفض عند الم         
بخفض الحدود المسموح بها ألكاسـيد النتـروجين فـي          للجنة حماية البيئة في مجال الطيران       أن توصية االجتماع السادس     

الى تأييد زيادة ملحوظة في المستقبل فـي    الجمعية العمومية   ٪ كان غير كاف، ودعا      ١٢ر بحوالي نسبة    الملحق السادس عش  
واسـترعى مجلـس    .  ٢٠١٠ في تاريخ سابق على التاريخ المزمع عام          عشر دسالملحق السا اعد االنبعاثات في    صرامة قو 

وشجع االيكـاو علـى     الطائرات   التي تتولد عن عمليات      "ملوثات الهواء الخطرة  "المطارات الدولي االنتباه أيضا الى مسألة       
 .موضوع موثوق فيها بشأن التاألخذ بزمام القيادة في وضع معلوما

 الـى اآلثـار السـلبية       WP/137االنتباه في الوثيقة    ) ايكاك(للطيران المدني   استرعت دول اللجنة األوروبية      ٢٥:١٥
 الحاجة الى وجود نوعية عالية للهواء في المطارات وحولهـا بفعاليـة   تلبيةفي العالم اذا لم يتم الطيران الخطيرة على قطاع  

خاصة بنوعية الهواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تصف بوضوح بعض اآلثـار             مع االحاطة علما بأن االرشادات ال     
فـي القواعـد والتـدابير التشـغيلية     االيكاو السلبية لهذه الملوثات على صحة البشر وبينما هناك ادراك للتقدم الذي أحرزته        

لجة هـذه المسـألة وتجنـب المعارضـة         الخاصة باالنبعاثات، رأت هذه الدول وجود حاجة الى اتخاذ اجراءات جديدة لمعا           
في قرارها بشأن حماية البيئة أن االجراءات الجديـدة الزمـة           الجمعية العمومية   المتزايدة لنمو الحركة وأوصت أن توضح       

لحماية نوعية الهواء ألن ما تساهم به محركات الطائرات في انبعاثات أكسيد النتروجين وتركزات األوزون آخذة في التزايد                  
كمـا  .  بوضع قاعدة قياسية جديدة بشأن انبعاثات أكاسيد النتروجين  لجنة حماية البيئة في مجال الطيران       رحب باقتراح   وأن ت 
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باسـتعراض القاعـدة    لجنة حماية البيئة في مجال الطيران        قيامالى أن تطلب من المجلس أن يكفل        الجمعية العمومية    تدع

 وأن يكفل استكمال عمل اللجنة المتعلق بتوسيع نظام التـرخيص الـراهن          ٢٠١٠القياسية ألكاسيد النتروجين مع حلول عام       
 وأن يـدرس    ٢٠٠٧برمتها بحلول عام    الطائرات  النبعاثات أكاسيد النتروجين ليشمل جميع مراحل الطيران مع مراعاة أداء           

اية البيئـة فـي مجـال       لجنة حم كما اقترحت ذلك    الطائرات  الخصائص المالئمة للجسيمات الناجمة عن انبعاثات محركات        
 .بهدف تغيير القاعدة القياسية الراهنة لاليكاو النبعاثات الدخان في ضوء أحدث توصيات منظمة الصحة العالميةالطيران 
على الشواغل المتنامية حول مساهمة الطيـران        WP/139 في الوثيقة     الدول األعضاء في االيكاك    ركزت ٢٦:١٥

.  أو تخفيضـها    على البيئة في العـالم      محركات الطائرات  اتنبعاثا أثرعلى ذلك للحد من     في تغير المناخ والحاجة المترتبة      
 المزيد مـن التحسـينات علـى التكنولوجيـا الحاليـة            ادخالوطلبت الى المجلس االستمرار في دعم األنشطة الرامية الى          

 تخفـض االنبعاثـات وتسـهل النمـو      على تكنولوجيات وعمليات جديدة من شأنها أن  ، اذا تيسر ذلك   ،والعمليات، والتعرف 
 .المستمر للطيران

 في جهـود الطيـران   بالمشاركة الفعالة النقل الجوي ناعة  صلتزام  ا عن WP/85 عربت األياتا في الوثيقة   أ ٢٧:١٥
  الماسة للمجتمـع   تقودها الحاجة هذه الجهود ينبغي أن      ادراك أن    مع تخفيضهاأو  للحد من انبعاثات غازات الدفيئة      مستمرة  ال

  االضـطرابات وتخفيـف  التكـاليف   تخفـيض على  طلب  التالي تلبية ال  لحماية قدرة النقل الجوي على النمو وب       الدائمالعالمي  
ـ فانها تغير المناخ،  ب  المرتبطة مسائلالاليكاو في   للدور الريادي ل   دعمها األياتا عن    وعندما عبرت .  ةالتنافسي  يكـاو ت االحث
لحلول مرونـة  أكثر اب االحتفاظبغية ،  المعينة طيرانال لمقتضيات وفقا   ةالعالمي المناخ   رتغيسياسات  ل  المزيد من التطوير   على

محافـل  الطيـران فـي     انجازات  بشكل كبير، وتعزز    مصالح الطيران   تمثل  االيكاو  ضمان أن    و ،فيلا التك حيث من   وجدوى
كانت قد دعـت    و.  لطيران أن تؤثر على ا    هامن شأن العالمية األخرى التي    مسائل   تغير المناخ وال   عن األمم المتحدة    منظومة
تحسـينات علـى   لتعزيز أو تنفيذ ال ودعت الدول ،دائمة للطيران كعنصر هام في مجتمع عالمي  المستمر التنميةدعم  االيكاو ل 

بشـأن   مقترحات أخـرى معينـة    قدمت األياتا   كما  .  CNS/ATM لنظم   الحلول المناسبة  من خالل    وخاصةالبنية األساسية   
 .حماية البيئةب فيما يرتبطها وممارسات  االيكاو المستمرة لسياساتالبيان الموحد مشروع
اضافة الى الوثيقة المذكورة أعاله، قدمت أمانة اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ بيانا الى                 ٢٨:١٥

الماضية وزادت من احتمال دخـول بروتوكـول         فيها االنتباه الى التطورات التي حدثت خالل األيام األخيرة           لفتتالجلسة،  
 من بروتوكول كيوتو أن األطراف الواردة فـي     الثانيةالمادة   من   ٢الفقرة  وورد في   .  كيوتو حيز التنفيذ في المسقبل القريب     

مـن  باتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ تستمر في فرض حدود على انبعاثات غـازات الدفيئـة                  ) ١(الملحق  
نبعاثات الطيـران   الذي قامت به االيكاو في مجال ا      وأشادت بالعمل الممتاز    .  الطيران أو تخفيضها، وذلك من خالل االيكاو      

 وكان من المهم بالنسبة للسياسات والممارسات األساسية      .  الدولي، مع االحاطة علما بأن الطيران هو مصدر هام لالنبعاثات         
وبناء على ذلك تعاونت اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغيـر           .  لى أساس واقعي جيد   أن تتحكم في انبعاثات الطيران ع     

المناخ مع االيكاو في مجال العمل المنهجي المرتبط بحصر غازات الدفيئة ودعت اتفاقية الهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة                   
وقـدمت االيكـاو تحـديثات     .  لمبلغة وقابليتها للمقارنة  والتكنولوجية االيكاو لبحث امكانية مراجعة وتحسين جودة البيانات ا        

منتظمة الى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن أنشطتها، ونظمت ندوة فرعية لاليكاو عن انبعاثات الطيـران    
االيكاو النتائج األولية   وذلك في االجتماع العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في شهر يونيه، حيث قدمت               

لمقارنة بيانات طيران بين الجرد الذي قامت به اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ ونتائج ثالثة نماذج تطبقهـا                  
 كما أحاط علما بأن العمل الذي يقوم به الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المنـاخ      .  لجنة حماية البيئة في مجال الطيران     
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وأوضحت كل هذه التطـورات المسـاهمة       .  عن مراجعة ارشادات جرد االنبعاثات يستفيد من البيانات التي تقدمها االيكاو          

 .البناءة لاليكاو في تحسين جرد انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران
سـائل الخاصـة    أكدت اللجنة، في سياق المناقشات، على أهمية الدور الريادي لاليكاو فيما يـرتبط بالم              ٢٩:١٥

، ورحبت بالتعاون الممتاز بين االيكاو والهيئات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة وخاصة العملية التي تقوم                باالنبعاثات
وفي هذه الصلة، أحيط علما بأنه ليس من المهم التبليغ بأنشطة االيكاو            .  بها اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ       

 . بل وضمان أن دور الطيران في التنمية االقتصادية واالجتماعية بالعالم ال يهمل،طة بالبيئة وحسبالمرتب
بأن الزيادة في االنبعاثات، شأنها شأن الضوضاء، قد انخفضت في األونة األخيرة، إال أنـه    اللجنة   وأقرت ٣٠:١٥

كما رحبت بعمل لجنة    .  لمستويين المحلي والعالمي  لى ا متزايدة بشأن انبعاثات محركات الطائرات ع     ما زالت هناك شواغل     
حماية البيئة في مجال الطيران في مجال االنبعاثات والتقدم الذي أحرزه االجتماع السادس لهذه اللجنـة خاصـة التوصـية                    

مطروحـة  وكما هو الحال بالنسبة للضوضاء، أحيط علما بأن العديد من الشـؤون ال .  بقاعدة جديدة بشأن أكاسيد النيتروجين 
 .خالل المناقشات قد نوقشت بالفعل في برنامج العمل الجديد للجنة حماية البيئة في مجال الطيران

التقريـر الخـاص   فيما يرتبط بالجوانب العلمية لمساهمة الطيران في تغير المناخ، تم تذكير اللجنة بـأن             ٣١:١٥
قد أشار الـى أن آثـار أنـواع    ) ١٩٩٩ (ل الجوي العالميللفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عن الطيران والمجا       

انبعاثات الطائرات مدركة بشكل تام وأن آثار بعض االنبعاثات األخرى غير مدركة، وتعرف علـى عـدد مـن الجوانـب               
 حماية   بأن لدى لجنة   وأحاطت اللجنة علما  .  ))ح( المرفق   A33-7انظر قرار الجمعية العمومية     (الرئيسية لعدم التيقن العلمي     

 تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيـر        نشر عملية للنظر في االكتشافات العلمية الحديثة منذ         البيئة في مجال الطيران   
المناخ وذلك من خالل تركيزها على البحوث، وأكدت على أهمية ضمان أن عمل االيكاو والدول في هذا المجال له أسـاس                

 .علمي جدير بالثقة
رتبط باالجراءات التشغيلية الرامية الى الحد من االنبعاثات أو تخفيضها، عبرت اللجنة عن امتنانها              فيما ي  ٣٢:١٥

، ورحبت بالترويج )Circ 303 (تخفيض استهالك الوقود وتخفيض االنبعاثاتلالفرص العملية العداد مواد ارشادية واردة في 
 أن ادارة الحركة الجوية لها دور هام في تخفيض أثـر النقـل              وتوصلت اللجنة الى  .  لهذه المواد من خالل حلقات الدراسة     

 وشجعت الدول التي لم تقم بذلك، على استغالل الفرص المتاحة من خالل ادارة الحركة الجوية لتخفيض                 ،الجوي على البيئة  
 بالتعاون مع ، الطيرانكما دعت اللجنة االيكاو، من خالل لجنة حماية البيئة في مجال         .  استهالك الوقود وتخفيض االنبعاثات   

عداد أدوات مناسـبة لتقيـيم تخفيضـات االنبعاثـات        ، الى ا  المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ   هيئات أخرى معنية مثل     
فـي ادارة   والمنظمات الدولية على تقديم خبراء      كما شُجعت الدول    .   بادارة الحركة الجوية   الخاصةالمصاحبة لتنفيذ التدابير    

 .ة لدعم أنشطة لجنة حماية البيئة في مجال الطيرانالحركة الجوي
 بشـأن أخيرا، عبرت اللجنة عن تأييدها للعمل الذي تقوم به حاليا لجنة حماية البيئة في مجال الطيـران                   ٣٣:١٥

 :االنبعاثات وأوصت المجلس بما يلي
 برنـامج عمـل     ايالء األولوية وتخصيص الموارد الالزمة للمهام المرتبطة بانبعاثات الطائرات في          )أ 

 .لجنة حماية البيئة في مجال الطيران
حث الدول على بذل الجهود الالزمة وتقديم الموارد لضمان التنفيذ الكامل لبرنامج عمل لجنة حماية                )ب 

 . انبعاثات محركات الطائراتبشأنالبيئة في مجال الطيران 
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مـم المتحـدة والمعنيـة       لمنظومـة األ   االستمرار في التعاون عن كثب مع الهيئات األخرى التابعة         )ج 

باالنبعاثات، خاصة اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ والفريـق الحكـومي الـدولي               
 .المعني بتغير المناخ، واالستجابة لطلبها للمعلومات

انظـر الفقـرات    (A33-7نظرت اللجنة أيضا في انبعاثات محركات الطائرات فيما يرتبط بتحديث القرار       ٣٤:١٥
 ). أدناه٥٧:١٥ الى٥٥:١٥

 التدابير القائمة على آليات السوق: انبعاثات محركات الطائرات
أن يواصـل دراسـة   "طلب الجمعية العمومية بناء على  تقريرا عن عمله WP/76قدم المجلس في الوثيقة     ٣٥:١٥

تخفيضها ووضـع اقتراحـات واقعيـة    البدائل المتاحة لوضع سياسة للحد من اآلثار البيئية النبعاثات محركات الطائرات أو   
تقيـيم تكـاليف   "، و"وتقديم المشورة بأسرع ما يمكن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المنـاخ          

 )).ط(، المرفق A33-7قرار الجمعية العمومية " (ومزايا التدابير المختلفة بالطريقة األكثر جدوى من حيث التكاليف
التي يوافق قطاع الصناعة والحكومات في اطارها على اجراءات         ( هذا العمل على التدابير الطوعية       ركز ٣٦:١٥

نظام يمكن بموجبه احتواء مجمل (، وتبادل االنبعاثات   )مستهدفة أو مجموعة منها رامية الى الحد من االنبعاثات أو تخفيضها          
، )ن أن تشترى وأن تباع لتلبية أهـداف تخفـيض االنبعاثـات           شكل تصاريح انبعاثات يمك   النبعاثات وقدر السماح بها على      ا

النبعاثات الطائرات على المستويين المحلي والعـالمي،        يوجد أثر محتمل     وعلى الرغم من أنه   .  ورسوم مرتبطة باالنبعاثات  
ستهدف انبعاثات ثاني   من شأنها أن ت    القائمة على آليات السوق   وافترض أن التدابير    .  فان هذا العمل ركز على األثر العالمي      
 . انبعاثات غازات الدفيئة األخرى من الطيران على هذا العمليشتملأوكسيد الكربون، مع ترك امكانية أن 

 مذكرة تفاهم، يمكن أن تستعين بـه الـدول          –فيما يرتبط بالتدابير الطوعية، أعد المجلس اتفاقا نموذجيا          ٣٧:١٥
كسـيد  ة مصاحبة عن التدابير الطوعية الرامية الى الحد من انبعاثات ثـاني أو            واألطراف المعنية األخرى، مع مواد ارشادي     

 .وسوف تراقب لجنة حماية البيئة في مجال الطيران التنفيذ كجزء من عملها في المستقبل.  هالكربون أو تخفيضها، واعتمد
ام مفتوح لتبادل االنبعاثـات    ، فيما يرتبط بتبادل االنبعاثات، اعداد نظ      ٢٠٠١ندت الجمعية العمومية في     اس ٣٨:١٥

وأدرجت لجنة حماية البيئـة فـي مجـال    .  أولوية، اعداد ارشادات مسألة ذات   من الطيران الدولي، وطلبت الى المجلس، ك      
الطيران المساعدة المقدمة من مستشارين في بحث عدد من مختلف خيـارات تبـادل االنبعاثـات، وعلـى ضـوء عمـل                    

 أن المزيد من العمل ينبغي أن يركـز    – واعتمد المجلس ذلك منذ هذا الحين        -ادس للجنة   المستشارين، أوصى االجتماع الس   
شـركات الطيـران    اعداد نظام طوعي لتبادل االنبعاثات قـد تقترحـه   ،تؤيد االيكاو، بموجب أحد النهجين أن  : على نهجين 

 ارشادات عن استخدامات الـدول،      ،نهج الثاني  بموجب ال  ، االيكاو أو أن تقدم  الدول والمنظمات الدولية المعنية،     والمطارات و 
 التـي  االجـراءات الدراج االنبعاثات من الطيران الدولي في خطط الدول لتبادل انبعاثات، بما يتماشى مع       حسب االقتضاء،   

 .وضعتها اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ
ط بالرسوم على االنبعاثـات، باسـتمرار صـالحية    ، فيما يرتب٢٠٠١توصلت الجمعية العمومية في عام       ٣٩:١٥

، وهي احـدى النقـاط   )١١/٦/١٩٩٧ المؤرخ AN 1/17.9-97/62كتاب المنظمة  (١٩٩٦السياسة التي أعدها المجلس عام 
وبناء على طلب الجمعية العمومية، قامت لجنـة  .  الرئيسية التي تكون بموجبها أي جبايات على شكل رسوم وليس ضرائب       

يئة في مجال الطيران باعداد المزيد من االرشادات لمعالجة شؤون قد تطرأ اذا ما فرضت بعض الـدول رسـوما                    حماية الب 
على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، ولكنها لم تستطع التوصل الى توافق في اآلراء بسبب عدة مسائل، بما في ذلك جـدوى      

).   بمزيد من التفصـيل WP/76 في الوثيقة يرد(تبطة بالسياسية والتنفيذ   التكاليف والعديد من الجوانب القانونية والجوانب المر      
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وتوصل المجلس الى أن ايجاد حل لهذه المسائل شأن معقد وأحاط علما بأن بعض النهج الجديدة المحتملـة توصـلت اليهـا           

.  المزيـد مـن التفصـيل     ، وأنها سوف تحتاج     تصل الى مرحلة كافية من النضج     اللجنة، على الرغم من أن هذه األفكار لم         
.  واستدعت الحاجة اجراء المزيد من الدراسات للمسائل المتبقية، وسوف تتضح طبيعتها عقب اجتماع الجمعيـة العموميـة                

) ط(، المرفق A33-7وفي هذه الظروف، فان المجلس يقترع على الجمعية العمومية نسخة منقحة من قرار الجمعية العمومية          
، التي تشجع فيه الدول المتعاقدة على عدم فرض مثل           بشأن انبعاثات محركات الطائرات     آليات السوق  القائمة على التدابير   –

اال أن مجموعة من الدول األوروبية عبرت عن رأي قلة، يصر على االحتفاظ بمجال االجراءات المتماشـية                 .  هذه الرسوم 
 .مع السياسة التي تتبعها االيكاو حاليا

القائمـة   على الحاجة الى نهج ذي أساس علمي لتطبيق التدابير           WP/123سي في الوثيقة    أكد االتحاد الرو   ٤٠:١٥
وينبغي اجراء المزيد من الدراسات لمثل هذه التدابير قبل تطبيقها، والى ذلك الحين ينبغي تجنب اتخـاذ          .  على آليات السوق  

 .اجراء من طرف واحد
 عدم تأييـد    الى WP/177 في الوثيقة    يكية الجمعية العمومية  دعت كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمر      ٤١:١٥
.  ثبت جدوى تكاليفـه بعـد  ترسوم ثاني أوكسيد الكربون بما أن االرشادات الصادرة عن االيكاو غير كافية والنهج لم  فرض  

ة وتلك المرتبطـة    وكان رأي هذه الدول أن الحاجة تستدعي اجراء المزيد من الدراسات للتوصل الى حلول للمسائل القانوني               
وعبرت الدول عن تأييـدها السـتمرار تطـوير         .  بالسياسة والشؤون االقتصادية فيما يرتبط برسوم ثاني أوكسيد الكربون        

أخيـرا،  .  ارشادات عن التدابير الطوعية والنظام المفتوح لتبادل االنبعاثات بغية تخفيض أثر الطيران على تغيـر المنـاخ                
رسوم على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على اجراء اتفاقات طوعيـة مـع الـدول           فرض   شجعت هذه الدول التي ترغب    

 .الراغبة على أساس متبادل
في سياق اتفاقية األمم المتحـدة      ،  WP/115في الوثيقة   ) اكاك(العربية للطيران المدني    أعضاء الهيئة    أشار ٤٢:١٥

بلدان النامية ال تدرج في التزامات تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة          االطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، الى أن ال        
 على البلدان النامية    القائمة على آليات السوق   رأت االيكاو، ينبغي أال تفرض التدابير       وبناء على ذلك، حسبما     .  أو الحد منها  

 .ألن من شأن ذلك أن يؤدي الى تدهور حالتها االقتصادية
الى نتائج أعمـال  ، WP/132الوثيقة ، )افكاك (األفريقية للطيران المدني اللجنة  ء في   أشارت الدول األعضا   ٤٣:١٥

لجنة حماية البيئة في مجال الطيران، والى عدم وجود توافق في اآلراء داخل االيكاو بشأن استخدام اطار العمـل لالرشـاد                   
ماية المصالح االقتصـادية للـدول الناميـة        وعبرت الدول عن شاغل بشأن الحاجة لح      .  عن تطبيق الرسوم على االنبعاثات    

 .ولضمان أن االجراءات المتخذة تتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ
 عن تأييده الستمرار عمل االيكـاو علـى التـدابير           WP/153عبر المجلس الدولي للمطارات في الوثيقة        ٤٤:١٥

) باستثناء الجبايات مثل الضـرائب    (رسوم على االنبعاثات،     بما في ذلك تبادل االنبعاثات وفرض        ،لسوقالقائمة على آليات ا   
 وتكون مقبولة بالنسـبة للتخفـيض       يسيرة القياس واالتفاقات الطوعية، مع االشارة الى أن هذه التدابير ينبغي أن تتيح أهدافا             

 .المحض لالنبعاثات
 على التزاماتها بموجب    WP/139 في الوثيقة    )ايكاك (ألوروبية للطيران المدني  أكدت الدول التابعة للجنة ا     ٤٥:١٥

ودعت االيكاو لتعزيز السياسـات التـي مـن    .  اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وبموجب بروتوكول كيوتو 
 اتخاذ تـدابير احتياطيـة لمواجهـة تغيـر     شأنها أن تساعد الدول المتعاقدة األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية على     

وفي وثيقة ذات صلة    .  المناخ، واعادة التأكيد على اعتراض أوروبا على أي حظر على رسوم على انبعاثات غازات الدفيئة              
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)WP/223   اقترحت الدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني مجموعة من التعـديالت علـى   ) ١ والتصويب رقم

 .الذي قدمه المجلس) ط(مرفق مشروع ال
 على عدم تطبيق أي تدابير محليـة أو وطنيـة أو اقليميـة مثـل                WP/85حثت األياتا الدول في الوثيقة       ٤٦:١٥

 عن تأييـدها    WP/95وعبرت األياتا في الوثيقة     .  الضرائب أو الرسوم، من شأنها أن تؤثر على التدابير التشغيلية والطوعية          
، وأكدت على ضرورة أخذ مصـالح المنتفعـين بالمجـال    A33-7بالقرار ) ط(جلس لمراجعة المرفق    لالقتراح المقدم من الم   

 .الجوي في االعتبار عند اجراء المزيد من الدراسات للرسوم المرتبطة باالنبعاثات
 عـن   WP/182فـي الوثيقـة     ) الكاك(عبرت الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية           ٤٧:١٥

على المستوى المحلـي أو  أكان فرض على البلدان النامية، سواء  الرسوم على االنبعاثات يمكن أن يراضها ألي شكل من  اعت
 .االقليمي أو العالمي

كانت تتم فـي سـياق    السوق آلياتمناقشات حول استخدام التدابير المبنية على ال بأنأحاطت اللجنة علما    ٤٨:١٥
ف العامة التي تتبعها الدول بخصوص الحاجة لمعالجة أثر الطيران علـى تغيـر المنـاخ،                 بشأن األهدا  اتفاق عام في الرأي   

راء بشأن سرعة وسبل التوصل الـى       اآل اختفلتاال أنه،   .  بالدور الريادي الذي ينبغي أن تلعبه االيكاو في هذا الشأن          أقرتو
لة االنبعاثات من محركات الطائرات ينبغـي أن         اتفاق عام على أن مسأ     وكان هناك أيضا  .  أدناه كما هو وارد  هذه األهداف،   

 بين الضوضاء   المبادالت  األخذ في االعتبار    التدابير الفنية والتشغيلية واالقتصادية، وأنه ينبغي      يشمليتم التعامل معها بشكل     
 .واالنبعاثات وبين ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين

كمـا  .  االنبعاثات تجارةورة الثالثة والثالثين بشأن التدابير الطوعية و      رحبت اللجنة بالتقدم المحرز منذ الد      ٤٩:١٥
وفيمـا يـرتبط    .  أو أنها سوف تنفذ في المستقبل القريب        اآلن في طور التنفيذ  هي  أن بعض التدابير الطوعية     بأحاطت علما   

المجلـس الجـراء المزيـد مـن        النبعاثات من الطيران مستقبال، فان اللجنة أيدت خطط         مفتوح لتجارة ا  باعداد نظام دولي    
 .تحديدهماالدراسات واعداد المواد االرشادية المناسبة استنادا الى النهجين اللذين تم 

أحاطت اللجنة عند التطرق الى المسألة األصعب المرتبطة بالرسوم على االنبعاثات، بالعمل الذي جـرى              ٥٠:١٥
وأيد معظم الدول مشروع مراجعة المرفـق       .  في هذا الشأن   الف اآلراء منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية، وباخت      

 يكون الخيار األكثر جدوى من حيث       لنوتطبيق الرسوم في رأيهم     .  الذي قدمه المجلس   A33-7لقرار الجمعية العمومية    ) ط(
 وحـول  هذه الرسوملمي لمثل والزالت توجد مسائل رئيسية حول األساس الع)  من المادة الثالثة  ٣تمشيا مع الفقرة    (التكاليف  
وبالنسبة لجميع المسائل المتبقية التي لم تجد لها حال بعد، حسبما يرد فـي  .  على المستوى العالمي   ا في حالة تطبيقه   اشرعيته

. قد تحتاج بعضها الى تدخل اللجنة القانونيـة لاليكـاو         وتقرير المجلس، توجد حاجة واضحة الجراء المزيد من الدراسات،          
ه الدول بأنه ال ينبغي فرض التدابير من طرف واحد، لكن ينبغي السعي اليجاد حلول علـى المسـتوى متعـدد           وشعرت هذ 
وأخيرا، فانها أكدت على أن التركيز األساسي ينبغي أن ينصب على التدابير الفنية والتشـغيلية ولـيس التـدابير                . األطراف

ازاء تي تواجه البلدان النامية، فقد كان لـديها شـواغل كبيـرة             ونظرا للصعوبات االقتصادية ال   . المبنية على أساس السوق   
 مثل هذه التدابير عليها بينما ليس عليها أي التزامات بموجب الوثائق القانونية الدولية المعنية بتغيـر المنـاخ                   امكانية تطبيق 

 .وطلبت استثنائها منهاحاليا، وقد عبرت هذه الدول فيما بعد عن معارضة شديدة للجبايات المرتبطة باالنبعاثات 
 توزيع انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عـن  بأنه لم يتم التوصل الى حل بعد لمسألةتم تذكير اللجنة كذلك    ٥١:١٥

وبما أن  . جرد غازات الدفيئة في اطار اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ           ل  القوائم الوطنية  الطيران الدولي على  
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 لكي تطبق الدول أي رسـوم علـى ثـاني أوكسـيد          قد يكون من السابق ألوانه    ن أن يجري بعديد من الطرق،       التوزيع يمك 

 .الكربون قد ال تتماشى مع التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ
 الدول األخرى، على الحاجـة      حدىللطيران المدني وا  األوروبية  اللجنة  دول  أكد رأي معارض، من قبل       ٥٢:١٥

 ا واحـد ا السوق مفتوحة، بما أن خيـار آلياتفهي بحاجة لجعل جميع الخيارات المرتبطة بالتدابير المبنية على     . الى المرونة 
ورأت أن القضاء على    . ، قد يكون غير كاف في حد ذاته للتعامل بشكل كامل مع المشكلة             مثال  االنبعاثات كخيار تجارة فقط،  
 الى الخلف بالنسبة لاليكاو وأنه قد يؤثر على مصداقية االيكاو في مجال          خطوة ية فرض رسوم قد يكون بمثابة الرجوع      امكان

جراءات، مشيرة الى المبدأ االحتيـاطي   الوشعرت أن عدم التيقن العلمي ينبغي أال يستخدم كوسيلة لتجنب اتخاذ ا           . االنبعاثات
 ومبـدأ   ، من اتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ        من المادة الثالثة   ٣قرة  والف) ١٩٩٢(الذي أوصى به في اعالن ريو       

 اتفاقية األمم كما أبرزت الحاجة بالنسبة لهذه الدول التي قبلت االلتزامات بموجب        .  التلوث الدفع من جانب الجهة المتسببة في     
 اتأن يدخل حيز التنفيذ عما قريب، أن تتخذ اجـراء         ، وخاصة بموجب بروتوكول كيوتو الذي من المتوقع         المتحدة االطارية 

مسـؤوليات مشـتركة    وجود  ، مع األخذ في االعتبار الشواغل التي تساور الدول النامية، في سياق             ية مع هذا االطار   متماش
وعـان مـن   وفي النهاية، فانها أوضحت أن مسألة الرسوم المرتبطة باالنبعاثات ينبغي أال يتم خلطها، فيوجد ن .  مختلفة ولكن

 أمـا النـوع     ان ساريا في بعض الدول األوروبية،      وك المحليالنوع األول يرتبط بجودة الهواء      . الرسوم المتعلقة باالنبعاثات  
 في أوروبا حاليـا، ال       وجود دراسات بشأنها   الثاني فهو عالمي من حيث طبيعته ويستهدف غازات الدفيئة، وعلى الرغم من           

 .را في هذه المرحلة فو لتطبيقهاقريبةتوجد أي خطط 
 بموجب اتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغيـر المنـاخ وأن علـى    التزامات بأن الدول عليها اللجنة   أقرت ٥٣:١٥

.  حيـز التنفيـذ     الدخول فـي    على أوشكفي هذه المسألة، خاصة وأن بروتوكول كيوتو يبدو أنه          خاصة  االيكاو مسؤوليات   
شأن الرسوم على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ينبغي أن يعالج المسائل العالقة التـي               على أن العمل في المستقبل ب      تواتفق

 مثـل هـذه     طريقـة تنفيـذ   حددها تقرير المجلس ومناقشات اللجنة وأن يجد لها حال، وأشارت الى أن المجلس سينظر في                
ي تم التعبير عنها أن تساعد المجلـس        ومن شأن اآلراء الت   . الدراسات على ضوء استعراض الجمعية العمومية لهذه المسألة       

 .في مناقشاته بالمستقبل
  الجمعية العموميـة   بمشروع قرار الجمعية العمومية الذي قدمه المجلس، نظرت       ) ط(عند النظر في المرفق      ٥٤:١٥

 تم التوصـل  وبعد مفاوضات مكثفة، والسيما فيما يخص الجبايات المتعلقة باالنبعاثات،    .  في عدة اقتراحات باجراء تعديالت    
ولن تطبق هذه الرسوم خالل     .   على انبعاثات غازات الدفيئة    التي تفرض وسوف تستمر الدراسات بشأن الرسوم      .  الى اتفاق 

 في اطار ظروف معينة يرد وصفها       لتطبيقهاالسنوات الثالث المقبلة على النطاق الدولي، على الرغم من وجود مجال للدول             
وسيعاد النظـر   .  األحكام المحددة بشأن جبايات االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي        وقُدمت بعض   .  في النص المنقح  

) ط(وادرج النص المنقح للمرفق     .  في هذا الموضوع وستتم مناقشته مرة أخرى في الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية            
 .)٥٧:١٥ و ٥٥:١٥انظر الفقرات  (A33-7 يةفي نص منقح لمشروع قرار جديد أيضا يحل محل قرار الجمعية العموم

 قرار موحد

بيـان  " بعنـوان    A33-7  والثالثيـن القـرار  الثالثةفي دورتهـا   كانت الجمعية العمومية لاليكاو قد اعتمدت        ٥٥:١٥
م  وبموجب الفقرة الثانية من القرار، قـد       . "ةـة البيئ ـرة في مجال حماي   ـاو المستم ـ االيك  وممارسات اتـموحـد بسياس 
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 مع ادخال تنقيحات عليه في      A33-7 يستند الى القرار   ،بيانا موحدا جديدا   WP/77في الوثيقة   المجلس الى الجمعية العمومية     

 :وأدخلت التعديالت الرئيسية التالية . والثالثينالثالثةضوء ما طرأ من مستجدات منذ الدورة 

 )).أ(المرفق (ادراج أهداف االيكاو الجديدة في مجال البيئة  )أ
" الـنهج المتـوازن   "فيما يرتبط بضوضاء الطائرات، ًأدرجت تنقيحات عن مواد ارشادية جديدة بشأن             )ب

 )).و(المرفق (وعن تخطيط وادارة االستخدام األرضي )) ج(المرفق ( الضوضاء للسيطرة على

ـ             )ج  التـدابير أن  فيما يرتبط بانبعاثات محركات الطائرات، ُأدرجت تنقيحات من مواد ارشادية جديدة بش
دراسـات  وال)).  ح(المرفـق   (التشغيلية الرامية الى الحد من أثر االنبعاثات على البيئة أو تخفيضها            

 )).ط(المرفق ( أجريت عن التدابير القائمة على آليات السوق األخرى التي

لسابقة بخصوص عند النظر في المشروع المقدم من المجلس، أخذت اللجنة في الحسبان أيضا مناقشاتها ا ٥٦:١٥
الخاص بالتدابير القائمة على آليات السوق، والحاجة الى ادخال نص يعكس االستنتاجات السابقة التي توصلت ) ط(المرفق 

اليها اللجنة وبعض المقترحات المحددة لتنقيح المشروع المقدم من المجلس الوارد في وثيقة مقدمة من دول اللجنة األوروبية 
 (WP/223 and Corr.No 1). للطيران المدني

لتعتمده ولكي يحل محل ) ط(الى ) أ(، بما في ذلك المرفقات من 15/1قدمت اللجنة الى الجلسة العامة القرار  ٥٧:١٥
 .A33-7القرار 

 التنفيذية اللجنة صاغتهقرار 
 وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

 15/1 القرار

 بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة 
 ي مجال حماية البيئةف

، أن تواصل في كل دورة عادية لها اعتماد بيان A33-7 ية قد قررت، بموجب قرارهاـ الجمعية العموملما كانت
 .البيئة موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية

 .مترابطة كنهاة ول يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددA33-7 القـرار ولما كان
 ))أ(المرفق (جديدة لاليكاو في مجال البيئة أهداف  الحاجة الدراج وبالنظر الى
في " متـوازنالنهج ال"والسيما ،  بخصوص ضوضاء الطائرات جديدة لاليكاورشاديةمواد ا البرازالحاجة  وبالنظر الى

واالستجابة للتطورات األخرى  ))و(المرفق (اضي دام األرتخطيط وادارة استخو، ))ج(المرفق ( الضوضاء السيطرة على
 .في هذا المجال منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية



A35-WP/352  
P/84  
١٥ تقرير عن البند 15-13   

 
ي والثالثين للجمعية العمومية ف الثالثةالحاجة الى التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة  الى وبالنظر أيضا

 التشغيلية واجراء المزيد من التدابيرمواد ارشادية جديدة لاليكاو عن ، بما في ذلك مجال انبعاثات محركات الطائرات
) ح(المرفقان  ( أو تخفيضها من غازات الدفيئة المنبعثة من الطيرانالتدابير القائمة على آليات السوق للحدالدراسة عن 

 .))ط(و

 :فان الجمعية العمومية
و المستمرة في مجال بيان الموحد بسياسات وممارسات االيكا أن مرفقات هذا القرار المدرجة أدناه تشكل التقرر -١

 : للجمعية العمومية والثالثينالخامسةالدورة  القائمة عند ختام هذه  التالية في ضوء السياساتوهو محدث، حماية البيئة
 عام — )أ(المرفق 
 وعية البيئةأو المواد االرشادية بشأن ن/وضع القواعد والتوصيات واالجراءات و — )ب(المرفق 
 للسيطرة على ضوضاء الطائرات "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
 غيلية المحلية المتعلقة بالضوضاء في المطاراتفرض القيود التش — )ه(المرفق 
 تخطيط وادارة استخدام األراضي — )و(المرفق 

  مشكلة الفرقعة الصوتية–الطائرات األسرع من الصوت  — )ز(المرفق 
 ي الغالف الجويأثر الطيران المدني على البيئة ف — )ح(المرفق 
 ن انبعاثات محركات الطائراتالتدابير القائمة على آليات السوق بشأ — )ط(المرفق 

 في جميع دوراتها العادية بيانا موحدا بسياسات وممارسات االيكاو على الجمعيةالمجلس أن يعرض تطلب الى  -٢
 .ة في مجال حماية البيئة لتستعرضهالمستمر
 .A33-7 لقرارأن هذا القرار يحل محل اتعلن  -٣
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 )أ(المرفق 

 عـام

تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يساعد "ران المدني الدولي تنص على أن يديباجة اتفاقية الطلما كانت 
من تلك االتفاقية تنص على أنه ) ٤٤(، وان المادة ...".كثيرا على ايجـاد وابقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه

ولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الد"ينبغي للمنظمة 
 ." واالنتظام والفعالية واالقتصادتلبية احتياجات شعوب العالم الى نقل جوي يتسم باألمان.. .من أجل

، بتطبيق تدابير متكاملة تتضمن لى البيئةمن الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدني عولما كان 
م المالئم آلليات تخطيط  واالستخدا، والتنظيم السليم للحركة الجوية،ة واالجراءات التشغيلية المالئمةالتكنولوجيالتحسينات 
 .لتدابير القائمة على آليات السوق، واوتخطيط وادارة استخدام األراضي المطارات،

 . النقل الجويياسات بيئية تؤثر في منظمات دولية أخرى أصبحت تمارس نشاطات تتعلق بسولما كانت
ـن ، الى تحقيق التوازن بين المنفعة التي تعود على المجتمع الدولي م االيكاو تسعى، في الوفاء بدورهاولما كانت

دي للطيران المدني من ، والضرر الذي يلحق بالبيئة في بعض المناطق بفعل التقدم االطراخالل الطيران المدني من ناحية
 .ناحية أخرى

 السياسة  المتعاقدةهادولو عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعد االيكاو الموثوق فيهامات  المعلوولما كانت
 .الخاصة بها

، بما في ذلك المشاركة المحتملة في عاون مع المنظمات الدولية األخرى، حسب الضرورة المنظمة تعتزم التولما كانت
 .للبيئة ولها صندوق األمم المتحدة التي يمالمشاريع

 :فان الجمعية العمومية
كون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في ت 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 .أخرىحية ونوعية البيئة من ناحية ناللطيران المدني من 

 :يلي بما
 .الحد من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات أو تخفيض عددهم )أ
 .الحد من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي أو تخفيضه )ب
 .لدفيئة من الطيران على المناخ العالميالحد من أثر انبعاثات غازات ا )ج

أن  الى المجلس  تطلب على اضطالع االيكاو بدور قيادي في كل مسائل الطيران المدني المتعلقة بالبيئة و تشدد -٢
 .زمام هذه المبادرات لمنظمات أخرى، وأال يترك  المسائليحتفظ بزمام المبادرة في اعداد ارشادات السياسة بشأن هذه

ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات، ل، المستقبليوبانتظام الوقع الحالي  أن يقيم الى المجلس تطلب -٣
 .واالستمرار في اعداد أدوات لهذا الغرض
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 الى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع الحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات تطلب -٤

 وموادها االرشادية في المجال البيئي بطريقة مالئمة من خالل تقديم التقارير المنتظمة الطائرات وعن سياسة االيكاو
 .والحلقات الدراسية على سبيل المثال

 .المالئمة  الدول الى أن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة االيكاو المتعلقة بالبيئة في جميع المناسباتتـدعو -٥

لى تقديم المعلومات العلمية الالزمة لتمكين االيكاو من تقوية عملها فـي هـذا              تدعو الدول والمنظمات الدولية ا     -٦
 .المجال
المجلس على عقد ترتيبات تعاونية مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، لتنفيذ مشروعات بيئية بتمويـل مـن               تشجع   -٧

 .استصوب ذلك وعندما يراه صواباصندوق األمم المتحدة للبيئة اذا 

التطـور    علـى سـلبا  تؤثر  انفرادية في مجال البيئة من شأنها أن تدابير على االمتناع عن اتخاذ     الدول تحـث -٨
 . المدني الدوليظم للطيرانتالمن

 )ب(المرفـق 
 أو المواد/وضع القواعد والتوصيات واالجراءات و
 االرشادية بشأن نوعية البيئة

كثيرة في العالم ما زالت تثير القلق العام وتحد  طاراترات في المناطق المجاورة لممشكلة ضوضاء الطائ لما كانت
 .بشأنها اجراء مالئممن تطوير البنية األساسية للمطارات وتتطلب اتخـاذ 

، الذي يشتمل على ضوضاء الطائرات: ول من الملحق السادس عشر بعنوان المجلس قد اعتمد المجلد األولما كان
باستثناء الطائـرات قصيرة االقالع والهبوط (ئرات دون الصوتية قواعد قياسية لترخيص مستويات ضوضاء الطا

 .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
 بالرغم من عدم فهمه  على المستويين المحلي والعالمي على البيئة، لها تأثيرانبعاثات محركات الطائرات نتولما كـا

 .للقلق دراـبصورة كاملة، يشكل مص
، الذي يشتمل انبعاثات محركات الطائرات: حق السادس عشر بعنواناني من الملالمجلس 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  كانلماو

 .في الحركة وانخفاض عدد الرحالت الجوية، الذي أدى بدوره الى تخفيض الشواغل المرتبطة بالبيئة

تطور الطيران في المستقبل يمكن أن يزيد من مشكلتي ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات  ولما كان
 .الوضع  اجراء للتخفيف من حدة هذاوتفاقمهما ما لم يتخذ
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القواعد لتساعده على وضع مزيد من ) CAEP(قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران المجلس  ولما كان
 .ضاء الطائرات وانبعاثات المحركاتأو المواد االرشادية لضو/والتوصيات واالجراءات و

م األجيال ، الذي يوجه عناية منتجي ومشغلي الطائرات الى ضرورة تصمي١٤١-٣٣بالقرار ) ف(المرفق  واذ تالحظ
المقبلة من الطائرات بحيث تصبح قادرة على الطيران بكفاءة من المطارات المستعملة لتشغيل الطائرات النفاثة من الجيل 

 . واحداث أقل ازعاج بيئي ممكنيالحال
 :فان الجمعية العمومية

ص ضوضاء الطائرات  القاعدة القياسية الجديدة األكثر تشددا بخصو٢٠٠١ باعتماد المجلس في يونيو ترحب -١
، واالقتراح األخير بتنفيذ قواعد أكثر صرامة خاصة عشرالدراجها في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس 

 .١/١/٢٠٠٨ بانبعاثات أكاسيد النيتروجين في

مواد أو ال/الى المجلس أن يواصل بنشاط أعماله الخاصة بوضع القواعد والتوصيات واالجراءات و تطلب -٢
 لمنظمة األخرى والمنظمات الدولية، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات ا تعالج تأثير الطيران على البيئةاالرشاديـة التي

 .األخرى
 الى المجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالى الضوضاء تطلب -٣

 .، وأن تتوافر الموارد الالزمة لتحقيق ذلكحلول المالئمة بأسرع ما يمكنع الواالنبعاثات 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

من هذا ) ٢( ي وضعتها االيكاو عمال بالفقـرة، األحكام الت، حسب االقتضاءالدول 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

 القيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبرامج وطنية واقليمية للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أن ولما كان
 .يعوق دور الطيران المدني في التنمية االقتصادية

                                            
 .A33-14ينبغي تعديل المرجع على ضوء االجراء الذي تتخذه الجمعية العمومية بشأن القرار   ١
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تقيد عمليات الطائرات، مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت الى اتخاذ تدابير  حـدة ولما كانت

 .وأثارت معارضة قوية ضد توسيع المطارات الحالية أو انشاء مطارات جديدة
االيكاو قد قبلت المسؤولية الكاملة عن تحقيق أقصى قدر من التوافق بين تطوير الطيران المدني على نحو  ولما كانت

ية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط الى تحقيق مفهوم آمن واقتصادي ومنظم من ناحية، والحفاظ على نوعية البيئة من ناح
 .لتخفيض ضوضاء الطائرات ووضع ارشادات بشأن كيفية تنفيذ الدول لهذا النهج" النهج المتوازن"

النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته االيكاو يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في مطار ما ولما كان 
تخفيض الضوضاء : ير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية هيثم تحليل مختلف التداب

عند المصدر، وتخطيط وادارة استخدام األراضي، واالجراءات التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيود التشغيلية، بهدف 
 .معالجة مشكلة الضوضاء بأقصى فاعلية وأقل التكاليف

 .لحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات تعد أداة أساسية لتضع االيكاو ودولها المتعاقدة السياسة تقييم الوقع اولما كان

 اجراءات تنفيذ عناصر النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر في يد الدول المتعاقدة وكل دولة هي التي ولما كانت
 على أساس سياسات وقواعد ، في مطاراتهائمة لمشكالت الضوضاءتتحمل في نهاية األمر مسؤولية وضع الحلول المال

 .االيكاو
، لمساعدة الدول في ٢٠٠١ عام الجمعية العموميةأعدت مواد ارشادية صادرة عن االيكاو، بناء على طلب ولما كانت 

 ).Doc 9829  الوثيقةارشادات عن النهج المتوازن الدارة ضوضاء الطائرات،(تنفيذ النهج المتوازن 

ل لمشكالت الضوضاء ينبغي مواءمتها مع الخصائص المحددة للمطار المعني مما يستدعي اتباع  ألن الحلووادراكا
نهج يختلف من مطار الى آخر، وألنه يمكن تطبيق حلول مماثلة اذا تم التعرف على مشكالت ضوضاء متماثلة في 

 .المطارات
مشغلين وغيرهم من الشركاء المعنيين والسيما  ألن تدابير معالجة الضوضاء قد تسفر عن تكاليف كبيرة على الوادراكا

 .من البلدان النامية
 ألن لدى الدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوانين سارية وسياسات ثابتة ذات صلة بالموضوع قد تؤثر وادراكا
 .لاليكاو" للنهج المتوازن"على تنفيذها 

 . للسيطرة على الضوضاءألن بعض الدول قد تكون قد وضعت سياسات أوسعوادراكا 
أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في مجال الضوضاء باالستعاضة عن الطائرات المستوفية وبالنظر الى 

الطائرات التي استوفت القواعد القياسية لترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني من المجلد (لشروط الفصل الثاني 
، ولكن ضوضاءها تتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من األول من الملحق السادس عشر

بطائرات أقل ضوضاء، تحسينات تستحق الحماية بمراعاة استمرار النمو في ) المجلد األول من الملحق السادس عشر
 . وال ينبغي النيل منها بالتعديات العمرانية غير المتوافقة حول المطارات،المستقبل

 :لجمعية العموميةفان ا
في معالجة ، أن تعترف بالدور القيادي لاليكاو ميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات الدوليةج تناشد -١

 .مشكالت ضوضاء الطائرات
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 :الدول على ما يلي تحث -٢

 )Doc 9829( للسيطرة على الضوضاء، مع المراعاة التامة الرشادات االيكاواعتماد نهج متوازن  )أ
وااللتزامات القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة بالموضوع، عند 

 .معالجة مشكالت الضوضاء في مطاراتها الدولية
على تنفيذ هذه االجراءات، بما في ، أو االشراف ة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاءوضع اجراءات شفاف )ب

 :ذلك
ابلة للقياس جم مشكلة الضوضاء في المطار المعني، اعتمادا على معايير موضوعية وقتقدير ح )١

 .وعوامل أخرى ذات صلة
، واختيار التدابير التي تهدف الى تحقيق لمحتملة لمختلف التدابير المتاحةتقييم التكاليف والمنافع ا )٢

 . على هذا التقييمت فعالية قصوى من ناحية التكاليف، بناءأقصى منفعة بيئية تكون ذا
 . مع الجهات المعنية وحل النزاعاتالتشاورنشر نتائج التقييم من أجل  )٣

 : الدول على ما يليتشجع -٣
 تشجيع ودعم الدراسات وبرامج البحث والتكنولوجيا الهادفة الى تخفيض الضوضاء عند المصدر أو بوسيلة )أ

 .أخرى
ة على المناطق ضي للحد من التعديات العمرانية غير المتوافقتطبيق سياسات تخطيط وادارة استخدام األرا )ب

توافق مع ، بما ياء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف الضوضالمتأثرة بالضوضاء
 .بهذا القرار) و(المرفق 

 . 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

 .ى أقصى حد ممكناق بين البرامج والخطط والسياسات، الأن 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 مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان )ج

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

 : الى المجلستطلب -٦

 .اجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات )أ
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 محدثة وتستجيب لحاجات Doc 9829ضمان أن المواد االرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة  )ب

 .الدول

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

 . الدول تقديم الدعم المناسب لهذه األعمال بخصوص توجيهات االيكاوتناشد -٧

 )د(المرفـق 

 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 في المجلد األول من  لما كانت
 .عشر السادس الملحق

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

البيئة في مجال الطيران قد خلصت الى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالث من قبل  لجنة حماية ولما كانت
 البلدان التي فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر ليس له ما يبرره على أساس التكاليف جميع

 .والمنافع
ي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في بعض الدول قد نفذت أو شرعت في تنفيذ سحب الطائرات الت ولما كانت

 .الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر وكانت بعض الدول تنظر في عمل ذلك

ن القصد من القواعد القياسية للضوضاء في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على أل وادراكا
 .الطائرات

، ان وقد تفرض عبئا اقتصاديا ثقيالى الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيرن القيود التشغيلية علأل وادراكا
مثل المشغلين من البلدان سيما على مشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة العادة تجهيز أساطيلهم  ال

 .النامية

مصاعب التي ت يجب أن يستند الى اعتراف كل دولة بال الى ضوضاء الطائراىأن حل المشاكل التي تعز وبالنظر الى
 .المختلفة ، والى تحقيق التوازن بين شواغلهاتواجهها الدول األخرى

 :فان الجمعية العمومية

ألن ضوضاءها تتجاوز المستويات الواردة في الفصـل الثالـث   أال تفرض أي سحب للطائرات    الدول على    تحث -١
 :يلي سادس عشر، قبل أن تنظر في مامن المجلد األول من الملحق ال
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لضرورية من الضوضاء ما اذا كـان االنقضاء العادي ألجل األساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية ا )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 لاللشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، سواء بائرات كهذه الى أساطيلهمطا

 .األساطيل

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

 .الضوضاء فيها ازعاجا أكبر

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

األولى من منطوق هذا القرار، سحب الطائرات  الدول التي تقرر، بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة تحث -٢
عشر ولكن  التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس

ضوضاءها تتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر، تحثها على 
 :يلي ماالقيام ب

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

اريخ اصدار  سنة على ت٢٥ قبل مرور أال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله قيودا على عمليات أي طائرات )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

 .لمعنية بكل القيود المفروضةدول اأن تبلغ االيكـاو وجميع ال )د

 الدول على أن تواصل تعاونها على المسـتوى الثنـائي واالقليمـي وفيمـا بـين األقـاليم بهـدف                     بشدة تشجع -٣
 :يلي ما تحقيق
تصادية شديدة على  وذلك دون فرض معاناة اق،تخفيف عبء الضوضاء على المجتمعات المحلية حول المطارات )أ

 .مشغلي الطائرات
لفصل الثاني  االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لشروط ااقامة )ب

، بشرط تقديم مـا يثبت وجود طلب لها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، التي ال يمكن تبديوالمسجلة فيها حاليا
وفية لشروط الفصل الثالث، وبشرط قبول أول شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مست

 .تاريخ لتسليم الطائرات
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 الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء في الفصـل الثالـث                  تحث -٤

 .الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر، من خالل الترخيص أو اعادة الترخيص أو

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

اع بتحديث أساطيلهم بما يزيل الدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية الى االسر تحث -٦
العقبات ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئجار أو بالشراء، على طائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في 

 .ذلك تقديم المساعدة الفنية متعددة األطراف حسب االقتضاء

  )ه(المرفـق 
 قيود التشغيلية المحلية المتعلقةفرض ال

 لمطاراتبالضوضاء في ا

 ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة في المجلد األول من  القواعد القياسية لترخيصلما كانت
 .عشر السادس الملحق

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

بهذا القرار يدعو الدول الى اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معالجة مشكالت ) ج( المرفق كانولما 
 .الضوضاء في مطاراتها الدولية

  النطاق محدودا لتحقيق مزيد من التخفيض للضوضاء عند المصدر ألن التحسينات السابقة في تكنولوجياولما كان
تكنولوجيا في جيا في األساطيل وليس من المتوقع حدوث طفرات مهمة في هذه الخفض الضوضاء أصبحت تستوعب تدري

 .المستقبل المنظور
، ضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة ادارة وتخطيط استخدام األراضي واالجراءات التشغيلية لتخفيض الضوولما كانت

 .تعديات العمرانية في حاالت معينةر الوكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرا
 الطائرات التي تمتثل للقواعد القياسية لترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني بالمجلد سحبتطبيق  ولما كان

األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق 
، وعلى افتراض استمرار  بعض الدولد اكتمل فيق) بهذا القرار) د(شكل المنصوص عليه في المرفق بال(السادس عشر 

النمو في أنشطة الطيران من المتوقع لعدد األشخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أنه 
 .ران ما لم تتخذ اجراءات أخرىقد يزداد نتيجة لنمو حركة الطي

 هناك اختالفات اقليمية ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقدين انتولما ك
المقبلين وبدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة للقواعد القياسية 

 .عشر حق السادسللترخيص الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من المل
 ينبغي أال تفرض القيود التشغيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينة اال على أساس النهج ولما كان

 .ا حسب احتياجات المطار المعني وينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيص)Doc 9829( المتوازن وارشادات االيكاو
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الدول التي حوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون الى دول غير  لهذه القيود تأثير اقتصادي ملولما 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 الثالث قيود تشااليكاو ال تلزم الدول بفرض وادراكا ألن
، ض القيود التشغيلية على الطائراتالقصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فر وادراكا ألن

 في الفصل الرابع بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قد وضعت  المدرجة على وجه الخصوصالجديدةوان القواعد 
 .ا تخدم أغراض الترخيص فقطساس أنهعلى أ

 على وجه الخصوص ألن الدول لديها التزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتة قد تنظم وادراكا
 .كن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفقالسيطرة على مشكالت الضوضاء في مطاراتها ويم

 :فان الجمعية العمومية
مكان أن اعتماد أي قيود تشغيلية ال يتم اال اذا كان مدعوما بتقييم مسبق الدول على أن تضمن بقدر اال تحث -١
  .المتوقعة واآلثار الضارة الممكنةللمنافع 
 الدول على عدم فرض أي قيود تشغيلية في أي مطار على الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث تحث -٢

 : الملحق السادس عشر قبل ما يليبالمجلد األول من
االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من  )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(مرفق المتوازن المبين في ال

، بفرض قيود في أي مطار  من المنطوق أعاله٢رة في الفقرة ، رغم االعتبارات المذكوي تسمحالدول التتحث  -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
االستناد في فرض هذه القيود على أداء الطائرة من حيث الضوضاء حسبما تبين من اجـراءات التـرخيص                 )أ 

 .عشر التي أجريت وفقا للمجلد األول من الملحق السادس
 .اعداد هذه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني ومع النهج المتوازن )ب 
 .المكان بدال من سحب العمليات من الخدمة تماما في المطاراالقتصار على القيود الجزئية حسب ا )ج 
مثـل الخطـوط طويلـة      (مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة               )د 

 ).المدى
 لتجنيـبهم الصـعوبات التـي       ،مراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون الى البلدان النامية          )ه

 .اعي لها، وذلك عن طريق منحهم اعفاءاتد ال
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فرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الزمن حسب االمكان، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادية على مشغلي  ) و

 .الطائرات المعنية
 .اعطاء مشغلي الطائرات اخطارا مسبقا لمدة معقولة ) ز
 .مراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران ) ح
 .الضافة الى الدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضةابالغ االيكاو با ) ط

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

 )و(فـق المر
 تخطيط وادارة استخدام األراضي

 تخطيط وادارة واستخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة لما كـان
 .على الضوضاء
 عدد األشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات يعتمد على الطريقة التي يتم بها تخطيط وادارة استخدام ولما كان

 . المحيطة بالمطارات، وال سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاءاألراضي
 من الممكن حدوث زيادة هامة في نشاط معظم المطارات وثمة خطر في أن يتسبب االستخدام غير المالئم ولما كان

 .لألراضي بالقرب من المطارات في تقييد النمو في المستقبل
 سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من نولما كا

المجلد األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من 
 كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء الملحق السادس عشر قد نجح في تخفيض نطاقات الضوضاء حول مطارات

 .غير مقبولة، وخفض كذلك العدد االجمالى للسكان المعرضين للضوضاء
 . من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما فيها من مصلحة المجتمعات المحليةوبما أن
جت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق  التي وأدرالجديدة من المتوقع أن تؤدي القاعدة القياسية ولما كان

 .السادس عشر الى زيادة الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاء
 أن ادارة استخدام األراضي تشمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها وادراكا منها

 . المطارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدنيتؤثر مع ذلك على سعة
دليل تخطيط الصادرة بعنوان  Doc 9184 من الوثيقة ،استخدام األراضي والقيود البيئية الجـزء الثاني ـ ولما كان

 . تحديثهقد تم، يشمل ارشادات بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتدابير تخفيض الضوضاء، المطارات
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 :معية العموميةفان الج
) د(  الدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني في مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفقتحث -١

 حسب االمكان االستخدام غير المالئم ىبهذا القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد
 .طق التي خفضت فيها الضوضاءلألراضي أو التعديات في المنا

 الدول على أن تكفل أن االستخدام غير المالئم لألراضي أو أن التعديات على األراضي لن تنال على نحو تحث -٢
يمكن تفاديه من التخفيضات المحتملة في مستويات الضوضاء من جراء استخدام الطائرات األقل ضوضاء، وخصوصا 

 .اعدة الجديدة المدرجة في الفصل الرابعالطائرات التي تمتثل ألحكام الق
 اء الطائرات بالتدابيرـضعلى ما يلي اذا كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضو الدولتحث  -٣
 .ةـالوقائي
 .عيدة عن المناطق الحساسة للضوضاء، مثل األماكن البالئمةانشاء المطارات الجديدة في أماكن م )أ
ر ئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األولية من انشاء المطااتخاذ التدابير المال )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 لةباالضافة الى تقديرات نمو الحركالمتوقعة 
 .االيكاو

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

 المجتمعات المحلية القريبة ضمان اتاحة معلومات سهلة الفهم للقارئ عن عمليات الطائرات وآثارها البيئية على )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
 في أجزاء العالم التي قد تتوافر ، وال سيماها لتعزيز ادارة استخدام األراضيالنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذ )ب

 .كالت ضوضاء الطائرات في المستقبلفيها الفرصة لتالفي مش

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

، لتالفي األوضاع غير من الصوت في الخطوط التجارية سرع، منذ تشغيل الطائرات األلتدابير قد اتخذت الما كانت
لبحر بسبب ، مثل اقالق النائمين واصابة األشخاص والممتلكات في البر واعامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية لالمقبولة

 .تضخيم الفرقعة الصوتية
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، تواصل هي ودول أخرى اجراء البحوث عن اآلثار تالدول القائمة بانتاج هذه الطائرات األسرع من الصو ولما كانت

 .الصوتية عية الناجمة عن الفرقعةاالجسمانية والفسيولوجية واالجتم

 :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 الات المتوافرةالمجلس، في ضوء المعلوم تكلف -٢

 وأن ، تشغيل الطائرات األسرع من الصوت، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناساألخرى ذات الصلة
، ق دولي على قياس الفرقعة الصوتية، للتوصل الى اتفااصة فيما يتعلق بالفرقعة الصوتية، خيتخذ االجراءات الالزمة

 .ووضع الحدود المناظرة" امة الناساألوضاع غير المقبولة لع"لحات الكمية أو الوصفية لعبارة وتعريف المصط

الدول التي تقوم بانتاج الطائرات األسرع من الصوت الى تزويد االيكاو في الوقت المناسب باقتراحات  تدعو -٣
 . االيكاوواصفات التي تقررها بالمااللتزامحول طريقة 

 )ح(المرفق 

 أثر الطيران المدني على البيئة
 في الغالف الجوي

، مثل مشكالت االحتـرار العالمي واستنفاد لوي هناك قلق متزايد ازاء مشكالت البيئة في الغالف الجوي العلما كان
 .األوزون طبقة

المتحدة  مؤتمر األمم ١٩٩٢، التي اعتمدها في عام "نول أعمال القرن الحادي والعشريجد"خطـة عمـل  ولما كانت
 . مع هيئات األمم المتحدة المعنية، قد دعت الحكومات الى التصدي لهذه المشكالت بالتعاونالمعني بالبيئة والتنمية

لي فريق الخبراء الدو "١٩٩٩الذي أصدره في عام " الطيران والغالف الجوي العالمي" التقرير الخاص عن ولمـا كان
 المواد بناء على طلب االيكاو وبالتعاون مع فريق التقييم العلمي لبروتوكول مونتريال عن" ي المعني بتغير المناخالحكوم

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

ركيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي، وتؤدي الى تشكيل تبعث الطائرات غازات وجسيمات تؤثر على نسب ت —
 .غيوم مكثفة تزيد من السحاب العالى فيتغير المناخ

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

 .تنمو
على الرغم من أن تحسن تكنولوجيا الطائرات ومحركاتها وكفاءة نظام الحركة الجوية سيؤدي الى مزايا بيئية،  —

 .فان هذا التحسن لن يلغي تماما آثار زيادة االنبعاثات التي سيسفر عنها النمو المتوقع في الطيران
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ع انبعاثات الخاص لفريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ يقر بأن آثار بعض أنوا التقرير ولما كان

، ويكشف عن أن آثار بعضها اآلخر ليست مفهومة، ويحدد عددا من المجاالت الرئيسية ال يشملها الطائرات مفهومة جيدا
 .األوزونر الطيران على المناخ واليقين العلمي وتحد من القدرة على توقع آثا

 المزيد من العمل، منذ صدور التقرير الخاص لفريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ، قد أجري ولما كان
في بعض الجوانب الهامة المتعلقة بالشكوك العلمية التي أشير اليها في التقرير، مثل آثار التكثيف والهباء الجوي على 

 .يتروجين والميثان على المناخالسحاب السديمي وأثر أكاسيد الن
 االيكاو طلبت من فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ، عند اعداده لتقرير التقييم الرابع الذي ولما كانت

 .، أن يدرج تحديثا عن االستنتاجات الرئيسية الواردة في التقرير الخاص٢٠٠٧من المخطط أن يصدر في عام 
فيئة في هائي التفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ هو تثبيت نسب تركيز غازات الد الهدف النولما كان

 .ن جانب االنسان في نظام المناخيمنع التدخل الخطر مالغالف الجوي عند مستوى 
غير المناخ قد طلبت مساعدة  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التفاقية األمم المتحدة االطارية لتولما كانت

 .االيكاو بشأن المسائل المنهجية المرتبطة بتجميع معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة واالبالغ بها على المستوى الوطني
في اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ في  ، الذي اعتمده مؤتمر األطراف بروتوكول كيوتوولما كان

عوادم " من أو تخفيض غازات الدفيئة من ، يطلب من الدول المتقدمة مواصلة الحد ولم يبدأ سريانه بعد١٩٩٧ ديسمبر
 .)٢-٢المادة (مل من خالل االيكاو ، وذلك بالع"الطائـرات

  بروتوكول كيوتو يعامل انبعاثات الطيران الدولي وانبعاثات الطيران الدولي والداخلي بأسلوب مختلف، منولمـا 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 (من خالل االيكاو 
بالمقارنة  (٢٠١٢-٢٠٠٨  في المائة على مدى الفترة٥,٢من كل المصادر بنسبة  نبعاثاتالتي تدعو الى تخفيض اجمالى لال

، وقد لوحظت المزايا التي يمكن تحقيقها من )محددة من غازات الدفيئة  واعتمادا على ستة غازات١٩٩٠بمستويات عام 
 .يجراء تنسيق معاملة انبعاثات الطيران الداخلي ومعاملة انبعاثات الطيران الدول

أثر انبعاثات محركات  مجلس االيكاو قد دأب على استطالع الخيارات السياسية للحد من أو تخفيض ولما كان
 وما ،)ط(و ) ح(المرفقان  A33-7من قرار الجمعية العمومية ) و(، وال سيما استجابة للمرفق الطائرات المدنية على البيئة

لوقود وبالتالى تخفيض ، وبشأن التدابير التشغيلية لتخفيض استهالك اياسيةوالقواعد الق ازال العمل جاريا بشأن التكنولوجي
، وتم تقديم تقارير منتظمة الى مؤتمر األطراف في ))ط(انظر المرفق (ى آليات السوق ، وبشأن التدابير القائمة علاالنبعاثات

 .الطارية المتعلقة بتغير المناخاتفاقية األمم المتحدة ا
حقيق وفورات كبيرة في الوقود وتخفيضات كبيرة في االنبعاثات من خالل ادخال تحسينات على  المكانية توادراكا

 .ادارة الحركة الجوية
الفرص  مرحبة بالخطوات التي اتخذتها االيكاو لتعزيز استخدام التدابير التشغيلية، بما في ذلك صدور ولما كانت

 .وعقد حلقتي دراسة عن هذا الموضوع) Circ 303الكتاب الدوري  (العملية لتخفيض استهالك الوقود وتخفيض االنبعاثات
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 :فان الجمعية العمومية

 : الدول علىتحث -١
تشجيع البحث العلمي الهادف الى معالجة الجوانب التي لم يشملها اليقين العلمي والتي حددها ذلك التقرير  )أ

بشأن الطيران والغالف الجوي لمناخ الخاص الصادر عن فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير ا
 .العالمي

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

 .ت على الغالف الجوياآلثار بسبب الطائرا

 : الى المجلس ما يليتطلب -٢
أن يواصل التعاون بشكل وثيق مع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ ومع المنظمات  )أ 

األخرى المعنية بتحديد المشكالت البيئية في الغالف الجوي، ومع المنظمات المعنية بوضع السياسات في 
 .مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخهذا المجال، وال سيما مع 

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

لمتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ، والتركيز بصورة خاصة على استخدام الحلول الفنية، مع مواصلة ا
ايالء االعتبار للتدابير القائمة على آليات السوق، ومع مراعاة اآلثار المحتملة على البلدان النامية والبلدان 

 المتقدمة

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

يشجع على أن يواصل وضع األدوات الضرورية لتقييم المنافع المرتبطة بتحسينات ادارة الحركة الجوية و )د 
 للحد من اآلثار البيئية النبعاثات كوسيلة )Circ 203( الواردة في ارشادات االيكاو استخدام التدابير التشغيلية
 .اتخفيضه محركات الطائرات أو

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

 )ط(المرفق 

 ير القائمة على آليات السوق بشأنالتداب
 انبعاثات محركات الطائرات

بهذا القرار يضع السياق العام الذي تعتبر بمقتضاه بدائل السياسة، بما فيها التدابير القائمة على ) ح(ق  المرفلما كان
 .آليات السوق، وسيلة للحد أو التقليل من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة
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يئية بتكلفة أقل وبأسلوب أكثر  التدابير القائمة على آليات السوق هي أدوات سياسية وضعت لتحقيق أهداف بولما كانت

 .مرونة من التدابير التنظيمية التقليدية
 االدراك قد ازداد في السنوات الماضية من جانب الحكومات للحاجة الى قيام كل قطاع اقتصادي بدفع التكلفة ولما كان

سوق لحماية البيئة، بما في ذلك الكاملة للضرر البيئي الذي يتسبب فيه، ولما كان موضوع التدابير القائمة على آليات ال
سياق السيطرة على  فرض الرسوم أو الضرائب على النقل الجوي أو مبادلة االنبعاثات أو التدابير الطوعية، قد أثير مثال في

 .انبعاثات غازات الدفيئة
ى السلطات ينبغي أن تسع"ينص على أنه ) ١٩٩٢( من اعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ١٦ المبدأ رقم ولما كان

الوطنية الى تشجيع استيعاب تكاليف البيئة داخليا، واستخدام األدوات االقتصادية، آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون 
المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث، مع ايالء المراعاة الواجبة للصالح العام، ودون االخالل 

 ".ر الدوليينبالتجارة واالستثما
 ولما كانت  بروتوكول كيوتو يعامل انبعاثات الطيران الدولي وانبعاثات الطيران الداخلي بأسلوب مختلف،ولما كان

لمزايا التي يمكن تحقيقها من جراء المعاملة المتجانسة لفئتي االنبعاثات قد لوحظت، وكان هناك اقرار بأن بعض الدول ا
 بما فيها القطاعات الداخلية أت تتخذ اجراءات من اآلن لوضع بدائل تسمح بخفض انبعاثاتأو مجموعات الدول بدالمتعاقدة 

 .انبعاثات الطيران الداخلي
تصمم وتطبق  جباية الرسم" سياسات االيكاو تميز بين الرسم والضريبة، من حيث المفهوم، ومن حيث أن ولما كانت

 االيرادات الوطنية هدفها زيادةيران المدني، والضريبة هي جباية خصيصا لتعويض تكاليف تقديم التجهيزات والخدمات للط
 ".أو المحلية للحكومة وال تستخدم عموما بكاملها في الطيران المدني وال تحسب على أساس التكاليف

سياسات االيكاو بشأن الضرائب في (بشأن الضرائب للدول المتعاقدة  االيكاو قد أعدت ارشادات سياسية ولما كانت
 بتبادل االعفاء من كافة الضرائب — ضمن أمور أخرى —، أوصت فيها )Doc 8632، ال النقل الجوي الدوليمج

المفروضة على الوقود المشحون على متن الطائرات ألغراض خطوط النقل الجوي الدولي، وهي السياسة المنفذة عمليا من 
 الى خفض الضرائب المتصلة ببيع أو استخدام النقل عاقدة المتالدولخالل اتفاقات الخطوط الجوية الثنائية، ودعت أيضا 

 .الجوي الدولي، الى أقصى حد ممكن أو الغائها
 أن سياسة االيكاو بشأن اعفاء وقود الطيران من الضرائب كانت موضع تساؤالت في بعض الدول المتعاقدة واذ تالحظ

 . لغازات الدفيئةالتي تفرض ضرائب على وسائط النقل األخرى وعلى المصادر األخرى
 تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم المماثلة، بما اتفاقية الطيران المدني الدولي من ١٥ المادة ولما كانت

 سياسات االيكاو بشأن(بشأن الرسوم المتعاقدة في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت االيكاو قد أعدت ارشادات سياسية للدول 
 .بما في ذلك ارشادات محددة بشأن الرسوم المتصلة بالضوضاء) Doc 9082، ت المالحة الجويةرسوم المطارات وخدما

 بيان سياسة مؤقتا، في صورة قرار، بشأن الرسوم والضرائب ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في ولما كان
رة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المتصلة باالنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن تكون في صو

 .المحصلة ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة
 ينبغي حساب هذه الرسوم على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما ولما كان

 .صحيح من هذه التكاليف وعزوها مباشرة الى النقل الجوي تحديد هذه التكاليف على وجه ىيتسن
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من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بشأن البدائل الممكنة المتعلقة باستخدام تقارير  أن المجلس تلقى واذ تالحظ

اية على ثاني التدابير القائمة على آليات السوق للحد من انبعاثات محركات الطائرات أو تخفيضها، مع التركيز في البد
 .أوكسيد الكربون، وأن من المزمع االضطالع بالمزيد من العمل

 المدني  للطيران نظام لمبادالت االنبعاثاتوجود حاجة الى المزيد من الدراسات واالرشادات بشأن استخدام واذ تالحظ
 .أو تخفيضهاالدولي 

 التدابير الطوعية اتفاق وارشادات بشأن استخدام نموذج  قد أعدتالطيرانلجنة حماية البيئة في مجال  أن واذ تالحظ
 .من جانب الدول المتعاقدة واألطراف المهتمة على األجل القصير

 أن الدراسات الشاملة التي جرت لتقديم ارشادات اضافية الى الدول المتعاقدة بشأن الجبايات المتصلة وادراكا منها بأن
 . العالقة التي تثير آراء مختلفةباالنبعاثات حددت وجود عدد كبير من المسائل

 . الدول المتعاقدة لديها التزامات قانونية واتفاقات راهنة وقوانين قائمة وسياسات مقررةولما كانت
 :فان الجمعية العمومية

بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات المتعاقدة  الى المجلس أن يواصل وضع ارشادات للدول تطلب -١
تخفيض األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات أو الحد منه، وال سيما فيما يتعلق بتخفيف أثر الطيران السوق تهدف الى 

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

بما في ذلك اآلثار المحتملة على  والمجلس، مع مراعاة مصالح كل األطراف المعنية،  المتعاقدةول الدتشجع -٢
بهدف معالجة انبعاثات محركات الطائرات بما في ذلك التدابير القائمة لتقييم تكاليف ومنافع التدابير المختلفة الدول النامية 

د اجراءات تتوافق مع االطار الوارد أدناه، في الوقت الذي تبذل فيه  وعلى اعتمابأكثر الطرق جدوى من الناحية االقتصادية
 .جهودا التخاذ اجراءات بشأن انبعاثات الطيران الداخلي وانبعاثات الطيران الدولي بنهج متسقالمتعاقدة الدول 

 التدابير الطوعية )أ
من انبعاثات الطيران د للحواألطراف المعنية األخرى على اتخاذ اجراءات المتعاقدة  الدول تشجع )١

 .وابقاء االيكاو على علم بذلكالدولي أو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية 
 االيكاوالتي أعدتها االرشادات توفير أن يسهل هذه االجراءات من خالل  الى األمين العام تطلب )٢

مان تمكين  والعمل على ضالالزمة لتلك التدابير، بما في ذلك اعداد نموذج اتفاق طوعي،و
األطراف التي تتخذ اجراءات مبكرة من أن تستفيد منها وأال تعرض فيما بعد ألي أضرار نتيجة 

 .لذلك
 الجبايات المتعلقة باالنبعاثات )ب

  بشأن الجبايات المتعلقة باالنبعاثات مازال٩/١٢/١٩٩٦ بأن قرار المجلس الصادر في تقر )١
 .ساريا

 .فيه ت الحالية الواردة الدول على اتباع االرشاداتحث )٢
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 بأن ارشادات االيكاو الحالية غير كافية في الوقت الراهن لتطبيق الرسوم المتعلقة بانبعاثات تقر )٣

غازات الدفيئة على المستوى الدولي، بالرغم من أن فرض هذه الرسوم باالتفاق المشترك بين 
ادي على الناقلين التابعين لهذه الدول األعضاء في احدى المنظمات االقليمية للتكامل االقتص

 : المجلس بما يليتكلفالدول هو أمر غير مستبعد و
 .أن يجري المزيد من الدراسات ويضع ارشادات اضافية بشأن هذا الموضوع )أ
أن يركز بوجه خاص على المسائل المعلقة التي حددتها الدراسات السابقة وحددتها الجمعية  )ب

 .العمومية
 .٢٠٠٧ام هذا األمر بحلول الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية في عام أن يستهدف اتم )ج

 الدول على االمتناع عن التطبيق االنفرادي لرسوم انبعاثات غازات الدفيئة قبل الدورة العادية تحث )٤
 .، حيث سينظر ويناقش هذا الموضوع مرة أخرى٢٠٠٧القادمة للجمعية العمومية في عام 

لمجلس دراسة مدى فعالية الجبايات على االنبعاثات فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي  اتطلب من )٥
ووضع المزيد من االرشادات بشأنها بحلول الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية في 

 . الدول المتعاقدة على المشاركة بنشاط وتقاسم المعلومات في هذا الجهدتحث، و٢٠٠٧ عام
متعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من االتساق مع سياسات االيكاو  الدول التحث )٦

 .وارشاداتها بشأن الجبايات على االنبعاثات فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي
 مبادالت حقوق االنبعاثات )ج

 . الدوليلالتجار باالنبعاثات للطيراننظام مفتوح  االستمرار في تطوير تؤيد )١
في اطار النهج األول، .  يركز على نهجين في عمله بشأن هذا الموضوع  المجلس أنمن تطلب )٢

 انشاء نظام طوعي لالتجار الذي قد تقترحه الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية االيكاوتؤيد 
وفي اطار النهج اآلخر، تقدم االيكاو ارشادات للدول المتعاقدة، حسبما هو .  المهتمة باألمر

 الدولي في خطط الدول المتعاقدة لالتجار باالنبعاثات والتي الطيرانات مالئم، الدراج انبعاث
  في اطار النهجين، ينبغي .تتماشى مع عملية اتفاقية األمم المتحدة االطارية ِبشأن تغير المناخ

أن يضمن المجلس أن االرشادات الخاصة بالنظام المفتوح لالتجار باالنبعاثات تتناول األساس 
وني لمشاركة قطاع الطيران في نظام االتجار المفتوح، بما في ذلك تقديم التقارير الهيكلي والقان

 .والرصد واالمتثال
 -ى ـ انته-


