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   والثالثونالسادسة الدورة - الجمعية العمومية 
  اللجنة التنفيذية

  حماية البيئة :١٧  رقمالبند

   بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة
 ))ز(إلى ) ب(المرفقات من (

  )مجلس االيكاوورقة مقدمة من (

   التنفيذيالملخص
مسودة البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو يقدم المجلس في هذه الورقة ، ٥- ٣٥قرار الجمعية العمومية وفقا ل

) ز(إلى ) ب(بالمرفقات من  ٥-٣٥الجمعية العمومية  وتستند تلك المسودة الى قرار. المستمرة في مجال حماية البيئة
. الثالثين للجمعية العموميةستجدت منذ الدورة الخامسة والتطورات التي ابعض التنقيحات في ضوء ما طرأ من مع 

ونشأت هذه التنقيحات من االجتماع السابع للجنة حماية البيئة في مجال الطيران ومن التطورات الناجمة عن التعاون 
  .مع هيئات األمم المتحدة األخرى ومن االستنتاجات العلمية ألعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

  . في ورقة عمل منفصلة٥- ٣٥لقرار با) ط(و) ح(و) أ(ت لتنقيح المرفقات تقدم االقتراحاو

قرار الجمعية العمومية المنقح بشأن ب) ز(إلى ) ب(المرفقات  يرجى من الجمعية العمومية أن تستعرض :االجراء
 حسب ا،تعدلهالبيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة المعروض في المرفق وأن 

  .ا وتعتمده،االقتضاء

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .C ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي

 موارد إضافية في ضوء مستوى الدعم الالزم من األمانة ألنشطة لجنـة             تقتضي هذه األعمال  قد    :اآلثار المالية
  .حماية البيئة في مجال الطيران

  الطيران المدني والبيئةات في االيكاو المرتبطة بالتطور، A36-WP/34  :المراجع
Doc 9848 ، ٢٠٠٤ أكتوبر ٨في (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية(  
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  المقدمة  -١

بيان موحد بسياسات " بعنوان ٥-٣٥اعتمدت الجمعية العمومية لاليكاو في دورتها الخامسة والثالثين القرار           ١-١
  ".كاو المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات االي

، يقدم المجلس الى الجمعية العمومية بيانا        الجمعية العمومية المذكور   بموجب الفقرة الثانية من منطوق قرار       ٢-١
 وتعتمد مسودة    ).انظر المرفق (موحدا جديدا بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة بغية استعراضه             

تنقيحات عليـه فـي ضـوء مـا طـرأ           بعض ال مع ادخال    ٥-٣٥  الجمعية العمومية  على قرار بهذه الوثيقة     المرفق البيان
 في وثيقة منفصلة للجمعيـة العموميـة    تطورات المستجدة  والثالثين، ويرد ملخص لتلك ال     الخامسةمستجدات منذ الدورة     من

(A36-WP/34)  ن المدني والبيئةالطيراالتطورات في االيكاو المرتبطة ببعنوان.  

  التعديالت على البيان الموحد القائم  -٢

وهـي تـشكل البيـان      )) ط(الى  ) أ(المرفقات من   ( تسعة مرفقات    ٥-٣٥يتضمن قرار الجمعية العمومية       ١-٢
ـ   (ونشأت التنقيحات أساسا من نتائج االجتماع السابع للجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران               . الموحد ال فـي مونتري

ومن التطورات الناجمة عن التعاون مع هيئات األمم المتحدة األخرى، وعلى وجه الخصوص مع              ) ١٥/٢/٢٠٠٧ الى   ٦ من
اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ، ومن االستنتاجات العلمية لتقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية                 

  .٢٠٠٧تغير المناخ  –الدولية المعنية بتغير المناخ 

 التنقيحات المدخلة علـى     أما) ز(إلى  ) ب( بمرفقاته من    ٥-٣٥الجمعية العمومية   يقدم المرفق تنقيحا لقرار       ٢-٢
  .نفصلةورقة عمل مفترد في  )ط( و)ح(و) أ(ات المرفق

  التأثير المالي لالجراءات المقترحة  -٣

 للجمعية العمومية الى أعمال جديدة تـضطلع        ٥-٣٥ستؤدي بعض التعديالت المقترح ادخالها على القرار          ١-٣
ومن المتوخى أن تقوم األمانة العامة باألعمال الالزمة في حدود الموارد المتاحة فـي         . بها لجنة حماية البيئة واألمانة العامة     

ن األمانة  من الصعب أن نحدد في الوقت الراهن الى أي مدى سيطلب م           ،ومع ذلك . ٢٠١٠-٢٠٠٨مشروع الميزانية للفترة    
  .موارد إضافيةتقتضي هذه األعمال  وقد ،العامة أن تشارك في دراسات لجنة حماية البيئة

— — — — — — — —  
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  المرفق

   على الدورة السادسة والثالثينلعرضهمشروع قرار 
  للجمعية العمومية بغرض اعتماده

  ماية البيئة المستمرة في مجال ح االيكاووممارساتبيان موحد بسياسات   :١٧/١القرار

عادية اعتمـاد  من دوراتها ال، أن تواصل في كل دورة ٥-٣٥ ية قد قررت، بموجب قرارها    ـ الجمعية العموم  لما كانت 
  .البيئة بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية

  .مترابطة ولكنهايتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة  ٥-٣٥ القرار ولما كان

  والثالثين للجمعية العمومية في مجال     الخامسة  التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة       إلى الحاجة   إلى وبالنظر
جديدة لاليكاو عن التدابير القائمة على آليات السوق        ال رشاديةإلامواد  الانبعاثات محركات الطائرات، بما في ذلك       و ضوضاء

  . أو تخفيضهالطيران اانبعاثات  منللحد

  :ن الجمعية العموميةإف

 أدناه تشكل البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في المذكورة أن مرفقات هذا القرار تقرر  - ١
 للجمعية  والثالثينالسادسةالدورة قائمة عند ختام بصيغته المحدثة حسبما كانت هذه السياسات مجال حماية البيئة، 

  :العمومية

  ةعاملمحة   —  )أ(المرفق 

  وضع القواعد والتوصيات واالجراءات والمواد االرشادية بشأن نوعية البيئة  —  )ب(المرفق 

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

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

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

  تخطيط وادارة استخدام األراضي  —  )و(المرفق 

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

  غالف الجويالالطيران المدني على بيئة أثر   —  )ح(المرفق 

  . نوعية الهواء المحلي والمناخ العالمي–لسياسات والبرامج المتعلقة بانبعاثات الطيران ا  —  )ط(المرفق 
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بيانا موحدا بسياسات العمومية  على نظر كل دورة عادية تعقدها الجمعية المجلس أن يعرض إلى تطلب  - ٢
  .مجال حماية البيئةوممارسات االيكاو المستمرة في 

  .٥-٣٥  أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن  - ٣

  )أ(المرفق 
  .في ورقة عمل منفصلة) أ(يقدم النص المنقح للمرفق 

  )ب(المرفق 
  االرشادية بشأن نوعية البيئة وضع القواعد والتوصيات واالجراءات والمواد

كثيرة في العالم مازالت تثير القلق العام وتحد من          ات مشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة لمطار       لما كانت 
  .بشأنهاة  مالئمإجراءات وتتطلب اتخـاذ ،تطوير البنية األساسية للمطارات

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

  .، وأخطر الدول المتعاقدة بذلك) والهبوطاإلقالععمودية 

رشـادات   اإلنأفرض في بعـض المطـارات و   تُ ونوعية الهواء المحليالرسوم المتعلقة بالضوضاء   بأن منها   وإدراكا
 ،سياسات االيكاو بشأن رسوم المطـارات وخـدمات المالحـة الجويـة           (المرتبطة بالسياسات متوفرة حول هذا الموضوع       

Doc 9082.(  

 بـالرغم مـن عـدم     المحلية والعالمية تشكل مصدرا للقلق      على البيئة  لها آثار  انبعاثات محركات الطائرات   نتولما كا 
  . بصورة كاملةافهمه

، الذي يشتمل   انبعاثات محركات الطائرات    :انن المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السادس عشر بعنو          ولما كا 
  .على قواعد بشأن االنبعاثات لترخيص محركات الطائرات الجديدة، وأخطر الدول بذلك

 لتساعده على وضع مزيد من القواعـد   )CAEP( المجلس قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران            ولما كان 
  .محركاتال لضوضاء الطائرات وانبعاثات اديةاإلرش والمواد واإلجراءاتوالتوصيات 

 ضـرورة تـصميم األجيـال      إلى، الذي وجه عناية منتجي ومشغلي الطائرات        ١٤-٣٥بالقرار  ) ف(مرفق  ل ل مراعاةو
 الطائرات النفاثـة مـن الجيـل    تي تشغل منهاالمقبلة من الطائرات بحيث تصبح قادرة على الطيران بكفاءة من المطارات ال    

  . بيئي ممكنإزعاج أقل ثوإحدا يالحال
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  :ن الجمعية العموميةفإ

 القاعدة القياسية الجديدة األكثر تشددا بخصوص ضوضاء الطائرات ،٢٠٠١ في يونيو ، باعتماد المجلسترحب  - ١
كثر تشددا النبعاثات الجديدة األقواعد وتطبيق ال،  في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشرإلدراجها

  .١/١/٢٠٠٨يد النيتروجين في أكاس

 التي تعالج تأثير اإلرشادية والمواد واإلجراءات المجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والتوصيات إلى تطلب  - ٢
  .األخرى الطيران على البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولية

جية متوسطة األجل وطويلة األجل ألكاسيد النيتروجين في  باعتماد المجلس لألهداف التكنولوترحب  - ٣
  .٢٠٠٧ مارس

طويلة األجل فيما يتعلق بالضوضاء واحتراق متوسطة و المجلس أن يضع أهدافا تكنولوجية وتشغيلية إلى تطلب  - ٤
في المنظمة مؤخرا، وذلك بمساعدة وتعاون الهيئات األخرى  توضعالتي  جانب أهداف أكاسيد النيتروجين إلىالوقود، 

  .والمنظمات الدولية األخرى

 الضوضاء ي المجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالإلى تطلب  - ٥
  .، وأن تتوافر الموارد الالزمة لتحقيق ذلكواالنبعاثات على وجه السرعة من أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكن

متعاقدة من أقاليم العالم غير الممثلة أو ناقصة التمثيل حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال  الدول التحث  - ٦
  . تلك اللجنةأعمالأن تشارك في على الطيران 

 المجلس أن يزود الدول والمنظمات الدولية بكل المعلومات عن التدابير المتاحة لخفض تأثير عمليات إلىتطلب   - ٧
  .الفعالة المناسبة باستخدام التدابير اإلجراءاتث يمكن اتخاذ الطيران على البيئة بحي

من هذا ) ٢(  الدول المتعاقدة على أن تتبع، حسب االقتضاء، األحكام التي وضعتها االيكاو عمال بالفقـرةتحث  - ٨
  .المرفق

لطيران على  المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناريوهات واستخدامها لتقييم تأثير انبعاثات اإلى تطلب  - ٩
  .البيئة في المستقبل والتعاون مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في هذا المجال

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

وافق في مجال الطيران المدني الـدولي،        أحد أهداف االيكاو هو التشجيع على أكبر درجة ممكنة عمليا من الت            لما كان 
  .األنظمة البيئيةفي  سيما وال

 القيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبرامج وطنية واقليمية للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أن          ولما كان 
  .ق دور الطيران المدني في التنمية االقتصاديةييع
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من المطارات قد أدت الى اتخاذ تدابير تقيد عمليـات الطـائرات،           حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير        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 نحـو           ولما كانت 
حية، والحفاظ على نوعية البيئة من ناحية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط الى تحقيق مفهـوم                آمن واقتصادي ومنظم من نا    

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

مطار ثم الضاء في  النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته االيكاو يتكون من تحديد مشكلة الضو          ولما كان 
تخفيض الضوضاء عند    : تحليل مختلف التدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية هي            

المصدر، وتخطيط وادارة استخدام األراضي، واالجراءات التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيـود التـشغيلية، بهـدف               
  .أقل التكاليفمعالجة مشكلة الضوضاء بأقصى فاعلية و

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

 وكل دولة هـي التـي   ، تنفيذ عناصر النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر في يد الدول المتعاقدةإجراءات ولما كانـت  
مر مسؤولية وضع الحلول المالئمة لمشكالت الضوضاء في مطاراتها، على أساس سياسـات وقواعـد               تتحمل في نهاية األ   

  .االيكاو

ارشـادات عـن الـنهج      (لمساعدة الدول على تنفيذ النهج المتـوازن        االيكاو  التي أعدتها   رشادية  االمواد  ال ولما كانت 
  .فيما بعدا قد تم تحديثه) Doc 9829المتوازن للسيطرة على ضوضاء الطائرات، 

 مما يستدعي اتباع نهج ة، المعني اتحلول مشكالت الضوضاء مع الخصائص المحددة للمطار      ضرورة مواءمة    ل وادراكا
  .متماثلة في المطاراتالضوضاء التطبيق حلول مماثلة على مشكالت امكانية يختلف من مطار الى آخر، و

كبيرة على المشغلين وغيـرهم مـن الـشركاء المعنيـين            ألن تدابير معالجة الضوضاء قد تسفر عن تكاليف          وادراكا
  .النامية سيما من البلدان وال

الموضـوع قـد   هذا  ألن لدى الدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوانين سارية وسياسات ثابتة ذات صلة ب وادراكا
  .لاليكاو" للنهج المتوازن"تؤثر على تنفيذها 

  . وضع سياسات أوسع للسيطرة على الضوضاءكون قدي ألن بعض الدول قد وادراكا

 أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في مجال الضوضاء باالستعاضة عن الطـائرات المـستوفية                وبالنظر الى 
الطائرات التي استوفت قواعد ترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني من المجلـد األول مـن   (لشروط الفصل الثاني   

 عشر، ولكن ضوضاءها تتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلـد األول      الملحق السادس 
ستمرار النمو في المستقبل، وال ينبغي النيـل  البطائرات أقل ضوضاء، تحسينات تستحق الحماية      ) من الملحق السادس عشر   
  . حول المطاراتالعشوائيةمنها بالتعديات العمرانية 
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  :العموميةفان الجمعية 
 جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدور القيادي لاليكـاو فـي معالجـة                  تناشد  -١

  .مشكالت ضوضاء الطائرات

  : الدول على ما يليتحث  -٢
 )Doc 9829(  االيكاوإلرشاداتالمراعاة التامة  اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، مع  )أ

الموضوع، هذا تزامات القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة بواالل
  .عند معالجة مشكالت الضوضاء في مطاراتها الدولية

، بما اإلجراءات على تنفيذ هذه اإلشراف شفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء، أو إجراءاتوضع   )ب
  :ذلك في

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

اختيار التدابير  هذا التقييم في إلىاالستناد تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة، و  )٢
  .التكاليفبأقل  تحقيق أقصى منفعة بيئية إلىالتي تهدف 

  . النزاعاتاالعتماد عليها في فضمع الجهات المعنية وعليها شر نتائج التقييم من أجل التشاور ن  )٣

  : الدول على ما يليتشجع  -٣

 تخفيض الضوضاء عند المصدر أو إلىث والتكنولوجيا الهادفة وتشجيع ودعم الدراسات وبرامج البح  )أ
  .أخرى بوسيلةتخفيضها بأي 

 المناطق العشوائية في استخدام األراضي للحد من التعديات العمرانية ةوإدارتطبيق سياسات تخطيط   )ب
المتأثرة بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، بما يتوافق مع 

  .بهذا القرار) و(المرفق 
  .سالمة بالاإلضرار التشغيلية لتخفيف الضوضاء بأقصى قدر ممكن بدون اإلجراءاتتطبيق   )ج
 بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها من إالوعدم تطبيقها  المالذ األول، باعتبارهاعدم تطبيق القيود التشغيلية   )د

  .بهذا القرار) ه(بطريقة تتوافق مع المرفق ولنهج المتوازن،  األخرى لعناصرال

  : الدولإلى تطلب  -٤
  . أقصى حد ممكنإلى ها وسياساتها وخططهاجأن تعمل معا على نحو وثيق لضمان االتساق بين برام  )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

س بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالحد من مشكلة ضوضاء الطائرات في  المجلإعالم أن تواصل إلىالدول تدعو   - ٥
  .الطيران المدني الدولي
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  : المجلسإلىتطلب   - ٦
  . تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائراتإجراء  )أ
 وجعلها مستجيبة لحاجات Doc 9829 عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة        اإلرشاديةضمان تحديث المواد      )ب

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

منهجيات ال بشأن إضافيةوأي أعمال  اإلرشادات الدول تقديم الدعم المناسب ألعمال االيكاو على وضع تناشد  - ٧
  . النهج المتوازن عند الضرورةإطارعليتها ضمن اتقييم تأثير التدابير أو فو

  )د(المرفق 
طائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص سحب ال

  عليها في المجلد األول من الملحق السادس عشر
 قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية محددة في المجلـد األول مـن الملحـق                 لما كانت 

  .عشر السادس

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

حماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت الى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالث مـن                المعنية ب لجنة  ال ولما كانت 
  .والمنافع التكاليفال تبرره  فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر البلدان التي قبل جميع

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

  .في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائراتالواردة لضوضاء ان القصد من قواعد أل وإدراكا

ن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيران وتفرض عبئا اقتـصاديا ثقـيال،                 أل وإدراكا
، مثلما هـي الحـال فـي     تجهيز أساطيلهمإلعادةي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة     سيما على مشغل   ال

  .البلدان النامية

 اعتراف كل دولة بالمصاعب التي    إلى ضوضاء الطائرات يجب أن يستند       إلى ىأن حل المشاكل التي تعز     إلىوبالنظر  
  .منها  كلن شواغلتواجهها الدول األخرى، والى تحقيق التوازن بي

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

  :يلي من المجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما
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 الطائرات سيوفر الحماية الضرورية من ألجل األساطيل الراهنة من هذهالنهاية الطبيعية  ت كانإذاما   )أ
  .الضوضاء حول مطاراتها

 إضافة بوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من إما كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية إذاما   )ب
 لإلسراع بوضع حوافز وإما أساطيلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، إلىأي طائرات كهذه 

  .يث األساطيلبتحد
 كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود يقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها إذاما   )ج

هذه الدول مثيرة لمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها مثيرة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية 
  . أكبرإزعاجاالتي تسبب الضوضاء فيها 

 بنواياها وإشعارهاقيود من آثار على الدول المعنية األخرى، واستشارة هذه الدول، لا فرضما يترتب على   )د
  .قبل تنفيذها بزمن معقول

 تقرر بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطـوق هـذا     على القيام بما يلي عندما     الدول   تحث  -٢
 المنصوص عليها في الفصل الثاني مـن المجلـد األول مـن    القرار سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء    

عشر ولكن ضوضاءها تتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق                الملحق السادس 
  :عشر السادس

 إلـى أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطير حاليـا                )أ
  .تقل عن سبع سنوات  تدريجيا على مدى فترة من الزمن الاأقاليمها، سحب

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

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

  . القيود المفروضةجميع وجميع الدول المعنية بااليكاوأن تبلغ   )د

  :يلي ما  تحقيق بهدفي واألقاليمواإلقليمي الدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي بشدة تشجع  -٣

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

 االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لـشروط الفـصل           إقامة  )ب
التي ال يمكن تبديلها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، بشرط تقديم مـا يثبـت             و،  الثاني والمسجلة فيها حاليا   

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

بموجب شهادة الضوضاء األصـلية أو المجـددة   تثل  الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تم         تحث  -٤
ـ      في الفصل الثالـث أو    المنصوص عليها   لقواعد ترخيص الضوضاء     ن المجلـد األول مـن الملحـق        الفـصل الرابـع م

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

 بتحديث أسـاطيلهم بمـا يزيـل        اإلسراع إلىالدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية           تحث  -٦
رات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في       العقبات ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئجار أو بالشراء، على طائ          

  .ذلك تقديم المساعدة الفنية متعددة األطراف حسب االقتضاء

  )ه(المرفق 
  الضوضاء في المطاراتللحد من فرض القيود التشغيلية المحلية 

  .عشر السادس  ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة في المجلد األول من الملحق قواعد ترخيصلما كانت

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

 الدول الى اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معالجة مشكالت    قد دعا بهذا القرار   ) ج( المرفق   ولما كان 
  .راتها الدوليةالضوضاء في مطا

  ألن التحسينات السابقة فـي تكنولوجيـا     ، النطاق محدودا لتحقيق مزيد من التخفيض للضوضاء عند المصدر         ولما كان 
 حدوث طفرات مهمة في هذه التكنولوجيا في المستقبل         وال يتوقع خفض الضوضاء أصبحت تستوعب تدريجيا في األساطيل        

  .المنظور

 التشغيلية لتخفيض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة،         واإلجراءاتم األراضي    وتخطيط استخدا  إدارة ولما كانت 
  .وكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينة

اني بالمجلد األول مـن  سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثتطبيق  ولما كـان  
الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق الـسادس عـشر         

قد اكتمل في بعض الدول، وعلى افتراض استمرار النمو في أنـشطة       ) بهذا القرار ) د(بالشكل المنصوص عليه في المرفق      (
شخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أن يـزداد نتيجـة               الطيران من المتوقع لعدد األ    

  . أخرىإجراءاتلنمو حركة الطيران ما لم تتخذ 

 ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقدين           إقليمية هناك اختالفات    ولما كانت 
لترخيص الواردة  ا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة لقواعد            المقبلين وبدأت بعض الدول تنظر تبعا     

  .عشر في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

 علـى أسـاس الـنهج       إال ينبغي أال تفرض القيود التشغيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينة              ولما كان 
  .وينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيصا حسب احتياجات المطار المعني) Doc 9829(  االيكاووإرشاداتالمتوازن 

 دول غير الدول التـي  إلى لهذه القيود تأثير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون   ولما كان 
  .فرضت فيها هذه القيود
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 األخرى ذات الصلة التي     واإلرشاداتبهذا القرار   ) د(لمرفق   في ا  الموضوعة ات السياس ىهذه القيود تتخط    ألن وإدراكا
  .وضعتها االيكاو

  .االيكاو ال تلزم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث  ألنوإدراكا

القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات،                 ألن وإدراكا
في الفصل الرابع بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قـد وضـعت     على وجه الخصوص  المدرجة الجديدةلقواعد  وان ا 

  .غراض الترخيص فقطأل

لـسيطرة  لالتزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتة        مرتبطة ب  على وجه الخصوص ألن الدول       وإدراكا
  . أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفقعلى مشكالت الضوضاء في مطاراتها ويمكن

  :ن الجمعية العموميةإف

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

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

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

ألخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا للنهـج  تقييم كامل لجميع التدابير اإجراء  )ب
  ).ج(المتوازن المبين في المرفق 

 من المنطوق أعاله، بفرض قيود في أي مطـار        ٢الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة         تحث    -٣
 شهادة الـضوضاء  بموجبول من الملحق السادس عشر   على عمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األ         

  : ما يليعلى، المجددةاألصلية أو 

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

  .لنهج المتوازنل وفقاشكلة الضوضاء في المطار المعني  هذه القيود بحيث تتناسب مع مإعداد  )ب
  . المطارمنتماما طائرات  بدال من سحب الاإلمكاناالقتصار على القيود الجزئية حسب   )ج
مثل الخطوط طويلة (مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة   )د

  ).المدى
 البلدان النامية، لتجنيبهم الصعوبات التي إلىصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون مراعاة الظروف الخا  )ه

  .إعفاءاتداعي لها، وذلك عن طريق منحهم  ال
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، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادية على مشغلي اإلمكانفرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الزمن حسب   )و
  .الطائرات المعنية

  .مدة معقولةب مسبقا اراإخط مشغلي الطائرات إعطاء  )ز
  . المدنيمراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران  )ح
  .الدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضةو االيكاو إبالغ  )ط

 الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف الى سحب الطائرات التي تمتثل بموجـب                  وتحث  -٤
  .جددة لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشرشهادتها األصلية أو الم

  )و(المرفق 
  تخطيط وادارة استخدام األراضي

 استخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة على              وإدارة تخطيط   لما كان 
  .الضوضاء

 اسـتخدام  وإدارة على الطريقة التي يتم بهـا تخطـيط       يتوقفمتأثرين بضوضاء الطائرات     عدد األشخاص ال   ولما كان 
  .سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاء األراضي المحيطة بالمطارات، وال

االستخدام غير المالئـم   يؤدي وثمة خطر في أن      ، في نشاط معظم المطارات    كبيرة من الممكن حدوث زيادة      ولما كان 
  . تقييد النمو في المستقبلإلىلألراضي بالقرب من المطارات 

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

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

  .لحة المجتمعات المحلية من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما فيها من مصوبما أن

 التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق  الجديدةمن المتوقع أن تؤدي القاعدة القياسية ولما كان
  .السادس عشر الى زيادة الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاء

أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها شمل ي استخدام األراضي تنظيمن ألوادراكا 
  .تؤثر مع ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدني

لجـزء  اوردت في    رشادات بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتدابير تخفيض الضوضاء        أن اال  بالنظر الى و
ي تـم   الـذ ذلـك الجـزء     ،  استخدام األراضـي والقيـود البيئيـة        بعنوان   (Doc 9184)  من دليل تخطيط المطارات    الثاني
  .مؤخرا تحديثه
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  :ن الجمعية العموميةإف
) د(  مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفـق من الدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني        تحث  -١

 االستخدام غير المالئم اإلمكان حسب ىأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد   بهذا القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية ب        
  .لألراضي أو التعديات في المناطق التي خفضت فيها الضوضاء

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

  .التعديات على األراضيمن جراء أو 

  :الوقائية  كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتدابيرإذاعلى ما يلي  الدولتحث   -٣

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

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

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

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

فهم للقارئ عن عمليات الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات المحلية  معلومات سهلة الإتاحةضمان   )ه
  .القريبة من المطارات

  : من المجلس ما يليتطلب  - ٤

 وجعلها ملبية   Doc 9184  الوثيقة رقم  والواردة في   المتعلقة باستخدام األراضي   اإلرشادات تحديث   أن يصمن   )أ
  .الدول الحتياجات

سيما في أجزاء العالم التي   استخدام األراضي، والإدارةي يمكن اتخاذها لتعزيز نظر في الخطوات التأن ي  )ب
  .قد تتوافر فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء الطائرات في المستقبل

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

الصوت في الخطوط التجارية، لتالفي األوضاع غيـر  من   التدابير قد اتخذت، منذ تشغيل الطائرات األسرعلما كانـت  
 األشخاص والممتلكات في البـر والبحـر بـسبب      وإصابة النائمين   إقالقالمقبولة لعامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية، مثل        

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

  :ن الجمعية العموميةإف

 على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولة لعامة الناس بفعـل الفرقعـة       من جديد  تؤكد  -١
  .وت في الخطوط التجاريةالناتجة عن تشغيل الطائرات األسرع من الص الصوتية

المجلس، في ضوء المعلومات المتوافرة وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بأن يستعرض المالحق والوثائق             تكلف  -٢
األخرى ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع من الصوت، وأن              

قيـاس الفرقعـة    طريقـة ل   اتفاق دولي علـى      إلىة، خاصة فيما يتعلق بالفرقعة الصوتية، للتوصل         الالزم اإلجراءاتيتخذ  
  .ووضع الحدود المناظرة" األوضاع غير المقبولة لعامة الناس"الصوتية، وتعريف المصطلحات الكمية أو الوصفية لعبارة 

 االيكاو في الوقت المناسب باقتراحـات        تزويد إلى الطائرات األسرع من الصوت      بإنتاجالدول التي تقوم     تدعو  -٣
   . بالمواصفات التي تقررها االيكاوااللتزامحول طريقة 

  ) ط( و)ح (قانالمرف

  .في ورقة عمل منفصلة) ط(و) ح(يرد النص المنقح للمرفقين 

  ـ انتهـى ـ


