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(v) 

  دیرتص
ه یمثل ما هـو متـوافر حالیـا مـن معلومـات راسـخة بمـا فیـه لكن تشهد تطورا مستمرا،التي میدانا من میادین المعرفة یتناول هذا الدلیل 

فضـال  ،مـن هـذا الـدلیل اإلرشـادي فصـوال تبـین الهـدف منـه ىاألولـ وتتضـمن الطبعـة الكفایة لتسویغ إدراجها في شكل مادة إرشـادیة.
  والنهج المتبع في إعداده.  هونطاق هعن سیاق

إلـى اسـتنادًا تحسـینات منـه  الطبعـات المقبلـة تشـهد أن ومـن المـرجح وثیقة حیة یجري تحدیثها بمرور الوقـت. وُقصد أن یكون الدلیل
بشـأن هـذه التجارب المكتسبة والتعلیقات والمقترحات المتلقاة من مسـتخدمیه. وُیرجـى مـن القـراء إرسـال آرائهـم وتعلیقـاتهم ومقترحـاتهم 

  الطبعة، بالكتابة إلى:
The Secretary General  
International Civil Aviation Organization 
999 University Street 
Montréal, Quebec 
Canada H3C 5H7 

  .env@icao.int: أو عن طریق البرید االلكتروني إلى
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(ix) 

  المصطلحات مسرد
  الرموز والوحدات

  :Distance   المسافة 
 foot, or feet ft  قدم

 nautical mile nm  میل بحري
 metre m  متر
 micrometre (1/1 000 000 of a  رومترمیك

metre) µm 
 :Noise   الضوضاء

 decibel  dB  دیسیبل
 :Mass   الكتلة

 gramme g  رامج
 kilogramme (1 000 g) kg  رام)ج ١٠٠٠كیلوجرام (

 tonne(1 000 000 g) t  رام )  ج ١٠٠٠٠٠٠طن (
 :Volume   الحجم 

 litre l  لتر
 :Concentration   التركیز

 parts per billion ppb  جزاء من البلیونأ
 parts per million ppm  أجزاء من الملیون

 microgramme per cubic metre µg/m3  رام لكل متر مكعبكروجمی
 

  المختصرات
 

AAL Above Aerodrome Level فوق مستوى سطح المطار 
ACC Area Control Centre مركز مراقبة المنطقة 
AEDT Aviation Environmental Design Tool أداة التصمیم البیئي للطیران 
AEM Advanced Emissions Model النموذج المتقدم لحساب االنبعاثات 
AGL Above Ground Level فوق مستوى سطح األرض 
AIRE Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions محیط األطلنطي لخفض مبادرة التشغیل المتبادل فوق ال

 االنبعاثات
ANAC National Administration of Civil Aviation of Argentina األرجنتین - الهیئة الوطنیة للطیران المدني 
ANCON2 Aircraft Noise CONtour model, version 2 (UK CAA) )  نموذج خطوط كفاف ضوضاء الطائرات، الطبعة  الثانیة

 )(المملكة المتحدة
ANSP Air Navigation Service Provider مقدم خدمات المالحة الجویة 
ASPIRE Asia & Pacific Initiative to Reduce Emissions مبادرة آسیا وجنوب المحیط الهادئ لخفض االنبعاثات 
ATC Air Traffic Control مراقبة الحركة الجویة 
ATM Air Traffic Management لجویةإدارة الحركة ا 
ATFM Air Traffic Flow Management إدارة انسیاب الحركة الجویة 



بشأن التقییم البیئي للتغییرات التشـغیلیة المقترحة شاداتإر   
 (x)   في إدارة الحركة الجویة

 

CAA Civil Aviation Authority هیئة الطیران المدني 
CAEP Committee on Aviation Environmental Protection لجنة حمایة البیئیة في مجال الطیران 
CATEX Categorical Exclusion اإلقصاء المطلق 
CH4 Methane  المیثان 
CO Carbon monoxide أول أكسید الكربون 
CO2 Carbon dioxide  ثاني أكسید الكربون 
CONOPS Concept of Operations مفهوم العملیات 
DAP Directorate of Airspace Policy (UK) (المملكة المتحدة) مدیریة سیاسات الفضاء  
DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile (France)  (فرنسا) اإلدارة العامة للطیران المدني 
DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs 

(UK) 
 (المملكة المتحدة)یئة والغذاء والشؤون الریفیة وزارة الب

DfT Department for Transport (UK)  (المملكة المتحدة)وزارة النقل 
DME Distance Measuring Equipment جهاز قیاس المسافة 
EA Environmental Assessment تقییم بیئي 
EASA European Aviation Safety Agency (Europe)   (أوربا) وكالة السالمة الجویة األوربیة 
EC European Commission المفوضیة األوربیة 
EIS Environmental Impact Statement ئيبیان األثر البی 
FAA Federal Aviation Administration (USA)  (الوالیات المتحدة األمریكیة) إدارة الطیران االتحادیة 
FAB Functional Airspace Block  حزمة المجال الجوي التشغیلیة 
GDP Gross Domestic Product الناتج المحلي اإلجمالي 
GHG Greenhouse gas غاز الدفیئة 
GSA Geographic Study Area منطقة الدراسة الجغرافیة 
H2O Water vapour بخار الماء 
HAP Hazardous Air Pollutant ملوث خطیر للهواء 
HC hydrocarbons or unburned hydrocarbons مواد هیدروكربونیة أو هیدروكربونیة غیر محترقة 
ICAO International Civil Aviation Organization طیران المدني الدوليمنظمة ال 
IFR Instrument Flight Rules   قواعد الطیران اآللي 
IFSET ICAO Fuel Savings Estimation Tool أداة االیكاو لتقدیر وفورات الوقود 
ILS Instrument Landing System  نظام الهبوط اآللي 
INM Integrated Noise Model (USA FAA) إدارة الطیران االتحادیة   نموذج الضوضاء المتكامل)

 )للوالیات المتحدة  األمریكیة
INSPIRE Indian Oceanic Strategic Partnership to Reduce Emissions  لتخفیض االنبعاثات للمحیط الهندي اإلستراتیجیةالمبادرة 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change  بتغیر المناخالهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة 
MASE Midwest Airspace Enhancement تعزیز المجال الجوي في الغرب األوسط األمریكي 
MCDM Multi-Criteria Decision Making اتخاذ القرارات القائم على معاییر متعددة 
NADP Noise Abatement Departure Procedure   إجراءات خفض ضوضاء المغادرة 
NEPA National Environmental Policy Act  القانون الوطني للبیئة 
N2O Nitrous oxide  األكسید النتري 
NO Nitrogen oxide أول أكسید النتروجین 
NO2 Nitrogen dioxide ثاني أكسید النتروجین 
NOx Oxides of nitrogen (NO plus NO2) (أول وثاني أكسید النتروجین) أكاسید النتروجین 
NMHC Non-methane hydrocarbons الهیدروكربونات غیر المیثانیة 
NPR Noise Preferential Route, or Routeing طریق مفضل من حیث الضوضاء 
PM ultra-fine Particulate Matter (e.g. PM10 – ultra-fine 

particulate matter with mean aerodynamic diameter less 
 ١٠مادة جسیمیة (قطرها األیرودینامي أقل من 



 

(xi) مسرد المصطلحات 

 

than 10 µm; PM2.5 – mean aerodynamic diameter less 
than 2.5 µm) 

 میكرومیتر) ٢،٥میكرومیتر) (قطرها األیرودینامي أقل من 

RNAV Area navigation   مالحة المنطقة 
RTS Real-time Simulation   المحاكاة اآلنیة 
SAAM System for traffic Assignment and Analysis at a 

Macroscopic level 
  الحركة على المستوى العیانينظام تخصیص وتحلیل 

SAE Society of Automotive Engineers جمعیة مهندسي المحركات 
SES Single European Sky  المجال الجوي األوربي الواحد 
SESAR Single European Sky ATM Research programme  إلدارة الحركة الجویة في إطار  المجال برنامج البحوث

 الجوي األوربي الواحد
SID Standard Instrument Departure  المغادرة اآللیة القیاسیة 
SOx Oxides of sulphur أكاسید الكبریت 
STAPES SysTem for AirPort noise Exposure Studies (Europe) ا) نظام دراسات التعرض لضوضاء المطارات (أورب 
STAR Standard Terminal Arrival  الوصول القیاسي اآللي 
SVFR Special Visual Flight Rules  قواعد الطیران البصري الخاصة 
TMA Terminal Control Area  منطقة المراقبة النهائیة 
VFR Visual Flight Rules  قواعد الطیران البصري 
VOC Volatile Organic Compounds  كبات العضویة المتطایرة المر 
VOR Very High Frequency Omnidirectional Range  منارة السلكیة متعددة االتجاهات تعمل على الترددات

 العالیة جدا

 
 

  





 
 
 
 
 

(xiii) 

  التعاریف
 :خطط العمل

ثــاني أكســید  وســائل عملیــة تتــیح للــدول تزویــد االیكــاو بمعلومــات بشــأن أنشــطتها فــي مجــال التصــدي النبعاثــات  :خطط العمل هي 
الكربون الناجمة عن الطیران الجوي الدولي. ویعكس مستوى تفصیل المعلومات المتضـمنة فـي خطـة العمـل مـدى 
كفاءة اإلجراءات المتخذة ومـن شـأنه أن یمكِّـن االیكـاو فـي نهایـة المطـاف مـن قیـاس التقـدم المحـرز علـى الصـعید 

  .١٩-٣٧  یكاولالالعمومیة  لوغ األهداف الواردة في قرار الجمعیةالعالمي  نحو ب
 :المجال الجوي

مجــال جــوي مقیَّــد یجــب أن ُتجــرى فیــه جمیــع العملیــات وفقــا لقواعــد الطیــران اآللــي أو قواعــد الطیــران البصــري أو   : A المجال الجوي من الفئة
راقبــة قواعــد الطیــران البصــري الخاصــة. وتخضــع فیــه جمیــع الطــائرات لتصــریح مراقبــة الحركــة الجویــة. وتتــولى م

   الحركة الجویة فصل جمیع الرحالت بعضها من بعض.
مجال جوي یجـوز أن ُتجـرى فیـه جمیـع العملیـات وفقـا لقواعـد الطیـران اآللـي أو قواعـد الطیـران البصـري أو قواعـد   : Bالمجال الجوي من الفئة 

تــولى مراقبــة الحركــة الطیــران البصــري الخاصــة. وتخضــع فیــه جمیــع الطــائرات لتصــریح مراقبــة الحركــة الجویــة. وت
  الجویة فصل جمیع الرحالت بعضها من بعض. 

مجال جوي یجـوز أن ُتجـرى فیـه جمیـع العملیـات وفقـا لقواعـد الطیـران اآللـي أو قواعـد الطیـران البصـري أو قواعـد   : Cالمجال الجوي من الفئة 
ســلطة البالالســلكي مــع  ســوى اتصــال Cالطیــران البصــري الخاصــة. وال یقتضــي دخــول المجــال الجــوي مــن الفئــة  

التــي تتــولى مراقبــة الحركــة الجویــة علــى الــرغم مــن ضــرورة الحصــول فــي نهایــة األمــر علــى تــرخیص مــن مراقبــة 
   الحركة الجویة

 :لتقییماتا

جــري مــن ثــم مقارنـة النــاتج بمعیـار للقابلیــة ی ات البیئیـة فــي مختلــف مراحـل عملیــة  الطیـرانالبــارمتر كافـة هـو تقیــیم   التقییم المطلق:
  تحدیده مسبقا

الخاضـعة للتقیـیم ومـن ثـم مقارنـة النـاتج ببـارمترات  عملیـة  الطیـران لبـارمترات البیئیـة خـالل مراحـلاكافة هو تقییم   التقییم النسبي:
 .بیئیة لعملیة تجري بدون التغییر المقترح

ئما للغرض المقصود منـه، أي أن یـؤدي المهمـة في سیاق هذه الوثیقة، یشیر إلى أن أي تقییم ینبغي أن یكون مال  تقییم واف بالغرض:
  المطلوبة منه.

  اإلنبعاثات:ترخیص 

EI   الــذي یــتم تحدیــده خــالل عملیــة تــرخیص االنبعاثــات لمحركــات الطــائرات لملحــق االیكــاو   —اإلنبعاثات دلیل
لملوثـــات امـــات ار ویقـــاس بج  -اثـــات محركـــات الطـــائرات انبع –حمایـــة البیئـــة، المجلـــد الثـــاني  –الســـادس عشـــر 

  رام من الوقود  یتم حرقه.المنبعثة لكل كیلوج
LOT  ألغــراض تــرخیص االنبعاثــات، قامــت االیكــاو بتعریــف مرجعــي خــاص لــدورة اإلقــالع   — دورة الهبــوط واإلقــالع

متــر) فــوق مســتوى ســطح األرض، بــالتزامن مــع اختبــار التــرخیص المتفــق  ٩١٥قــدم ( ٣٠٠٠والهبــوط للعلــو دون 
القیـــاس وحـــدوده (أنظـــر الملحـــق الســـادس عشـــر، المجلـــد الثـــاني للمزیـــد مـــن المعلومـــات).   تءاعلیـــه دولیـــا وٕاجـــرا

تشــغیلیة فعلیــة لطــائرة تجاریــة هــي أكثــر تعقیــدا مــن المراحــل األربــع  طیــرانومراحــل المغــادرة والوصــول ألي دورة 
واإلقــالع والهبـــوط).  ،والسیر/الســرعة الخاملــة ،المســتخدمة فــي أغــراض التــرخیص مــن جانــب االیكــاو (االقتــراب

وتســتخدم الــدورات الفعلیــة مضــابط  متنوعــة لقــوة دفــع محــرك الطــائرة، كمــا أن أوقــات تلــك المضــابط تتــأثر بعوامــل 
  مثل نوع الطائرة وخصائص تصمیم المطار والمدرجات واألحوال الجویة المحلیة. 
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1-1  

  الفصل األول

  المقدمة

  الهدف   ١-١
بمـادة إرشـادیة عـن الـدول، ومشـغلي المطـارات، ومقـدمي خـدمات المالحـة الجویـة وغیـرهم مـن أصـحاب المصـلحة  تزویدتهدف هذه الوثیقة إلى 

. إدارة الحركـة الجویـةهـا فـي مجـال إدخال المقترحالتشغیلیة  تغییراتاتخاذ القرارات بصورة سلیمة ومستنیرة عند تحلیل ال فيتساعد  ،التقییم البیئي
هو ضـمان اتبـاع نهـج صلة بخدمات المالحة الجویة متال في اآلثار البیئیة تغییراتة الكمیالمتعلقة بتحدید  جمع المبادئ النموذجیةوالغرض من 

ویـوفر الـدلیل د إجـراء التقییمـات. مـن المخـاطر الناجمـة عـن األخطـاء الشـائعة المرتكبـة عنـ والحـد فـي الوقـت ذاتـه تغییـراتفي تحلیل ال متجانس
ــن مــنإطــ صــعید لعلــى االنتــائج مقارنــة فــي نفــس الوقــت أمكانیــة  تلبــي المتطلبــات المحلیــة وتتــیح وضــع منهجیــات تقیــیم تفصــیلیة محــددة ارًا یمكِّ

إلرشــادیة صــممت م أن المــادة االتشــغیلیة. ورغــ تغییراتوُقصــد مــن الــدلیل كــذلك أن یســاعد فــي الوقــوف علــى أي فوائــد بیئیــة تــرتبط بــالالعــالمي. 
  إال أنها تلقي الضوء على بعض مجاالت األولویة التي قد یتوجب النظر فیها على الصعید المحلي.، معممةُتطبق بصورة  بحیث

 السیاق   ٢-١
إعـداده طیـران، وجـاء تم وضع هذا الدلیل اإلرشادي بناء على طلب من الدول األعضاء فـي االیكـاو مـن خـالل لجنـة حمایـة البیئـة فـي مجـال ال

التـي تمـس التشـغیلیة  تغییراتلقیـاس اآلثـار البیئیـة المرتبطـة بـالإلیجاد وسائل متجانسة ومتوائمة على الصعید العالمي استجابة للحاجة المتزایدة 
یئي المتبعة لدى مقـدمي خـدمات المذكورة في هذا الدلیل من أفضل ممارسات التقییم الب النموذجیةاف المبادئ إدارة الحركة الجویة. وقد تم اقتط

تلغـي أي مـادة إرشـادیة متبعـة حالیـا أن  النموذجیـة ستشاریة. وال ُیقصد بهذه المبـادئالمالحة الجویة وحكومات الدول وغیر ذلك من الهیئات اال
  اإلرشادیة أو تطویرها. دإعداد مثل هذه الموادولة بعینها، بل ُقصد بها أن تستخدم لدعم عملیة بها أو مادة إرشادة مستقبلیة تختص 

 نطاق الوثیقة   ٣-١
التقییم ومنهجیاته والمقـاییس  أسالیببعض ل الصارم تطبیقالتعریف و ال التي تیسر النموذجیةمبادئ ال تحدد هذه المادة اإلرشادیة  ١-٣-١

، لطـائرات وٕادارة الحركـة الجویـةالخاصـة باالتـي تتصـل بالمبـادرات التشـغیلیة  تغییـرات. وینصب تركیـز هـذه المبـادئ علـى الالمتبعة في كل منها
(من البوابة إلى البوابة). ویمكن أن تنطبق المبادئ العامة لهذه المادة اإلرشادیة على جوانب المالحـة  وقد تغطي جمیع مراحل الرحالت الجویة

التشــغیلیة.  تغییـرات، فضـال عـن الوٕانتاجیتـه جـويتطـال قـدرات المجـال الالتـي رئیسـیة ال تغییـراتالالجویـة الناشـئة عـن مقترحـات البنـى التحتیـة  و 
ینبغــي تفســیر  اإلرشــادیةه ألغــراض هــذه المــادة إال أنــ ،الدراســة إلــى احتیاجــاتتســتند  ورغــم أن حــدود التحلیــل البیئــي لخــدمات المالحــة الجویــة

المتعلقــة بمكــان ووقــت وكیفیــة  تغییــراتعلــى الاآلثــار المترتبــة  بأوســع معنــى ممكــن، بحیــث یرمــز إلــى "التقیــیم البیئــي لخــدمات المالحــة الجویــة"
  تشغیل الطائرة.

هــا لإلبــالغ عــن الفوائــد البیئیــة المتوقعــة مــن تنفیــذ بیئیــة یمكــن االســتعانة ب "خطــط عمــل"ویمكــن لهــذه المبــادئ أن تــدعم وضــع     ٢-٣-١
خفـــض االنبعاثـــات، أو یمكـــن  الهادفـــة إلـــى"، أو خطـــط عمـــل الـــدول للمالحـــة الجویـــةالعالمیـــة خطـــة االیكـــاو "ة فـــي المـــذكور  عناصـــر الوحـــدات

  .بعینهاعلى تقییم تغییرات تشغیلیة  أن تنطبق تصبح أكثر استدامة . كما یمكنها أیضا أنللمالحة التي تسمح  تغییراتاستخدامها كذلك لدعم ال
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ز المـادة علـى یـود جغرافیـة. وتركـوقد تم وضع هذه المادة اإلرشادیة لكي تكون قابلـة للتطبیـق فـي جمیـع أنحـاء العـالم دون أي ق  ٣-٣-١
وبالتـالي ینبغـي  اإلجرائیة التشـغیلیة، وٕاعـادة تصـمیم المجـال الجـوي والجوانـب التشـغیلیة األخـرى المماثلـة. تغییراتیة المتعلقة بالتقییم اآلثار البیئ

 تبتكنولوجیـــات تشــغیلیة، مثـــال تلــك المتعلقـــة یـــرایالتـــي ال تنطــوي علـــى تغة لتقیــیم األنـــواع األخـــرى للتغییــرات مـــواد إرشــادیة إضـــافیاالســتعانة ب
شـــغیلها (مثـــل مبـــاني المطـــار الطـــائرات ووقودهـــا. وبالمثـــل، ال تغطـــي هـــذه المبـــادئ اآلثـــار البیئیـــة المباشـــرة المترتبـــة علـــى إنشـــاء المرافـــق أو ت

  . وتنطبق هذه المادة على تقییم انبعاثات الطائرات واستهالك الوقود والضوضاء.)ومداخله
مرنـة بمـا یكفـي السـتیعاب المتطلبـات المختصـة بكـل ُصـممت بحیـث تكـون نموذجیة المبادئ الواردة في هذه الوثیقة هي مبادئ   ٤-٣-١

في إدخال البیانات الخاصة بمختلـف المعلومات الواردة في هذه الوثیقة  س. ویمكن االستفادة مناییقمدولة على حدة فیما یتصل بالمنهجیات وال
التـي یمكـن أن  تغییـراتواع النـفي تحدید أ تنفیذها. ویشمل ذلك المساعدةفي منهجیات التقییم و صحة من  اعدة في التحققللمسالقیاس و وحدات 

ترشــاد بالمبــادئ كــذلك ویمكــن االسمترات البیئیــة المعتــزم تقییمهــا. ار إطــالق عملیــة التقیــیم فضــال عــن البــ تكــون خاضــعة للتقیــیم البیئــي ومعــاییر
للتقیــیم وتحدیــد مســتوى أولویــة الجوانــب البیئیــة التــي ینبغــي تقییمهــا اســتنادا إلــى المنطقــة الجغرافیــة واألهمیــة النســبیة فیــة لتعریــف الحــدود الجغرا

  .وشرح تقییمها على نحو نموذجياألنواع الرئیسیة لآلثار البیئیة للمالحة الجویة  وقد تم حصر لآلثار قید النظر.
وفر هـذه وتـبین مختلف اآلثار البیئیة والتأثیرات غیر البیئیة تحـدیا تحلیلیـا وسیاسـاتیا شـائعا.  لةعملیات المباد التعامل معویمثل     ٥-٣-١

  . التكافالتبید أنها ال تقدم توصیات تفصیلیة بشأن التقییم المعمق ألوجه  ،إرشادات عن كیفیة التعرف على هذه العملیات النموذجیةالمادة 
التشــغیلیة المتصــلة بخــدمات المالحــة الجویــة أو  تغییــراتلكــي تســتخدم فــي مرحلــة التخطــیط للوقــد تــم وضــع المــادة اإلرشــادیة     ٦-٣-١

إال أن  غیرها. وفي حـین یمكـن االسـتفادة مـن العدیـد مـن المبـادئ المـذكورة فـي هـذا الـدلیل لقیـاس األداء أو التوجیـه البیئـي بعـد تنفیـذ التغییـرات،
  لوثیقة.هذه األنشطة ال تدخل في نطاق اهتمامات هذه ا

ونظـرا ألن هـذه الوثیقـة قام العدید مـن البلـدان والمنظمـات بإعـداد شـرح مفصـل لطـرق التقیـیم البیئـي والمسـائل المتصـلة بـه. وقد     ٧-٣-١
لة ذات طابع مشابهبعض األمثلة ل )دال(ها، فقد أدرجت في المرفق النموذجیة دون غیر تقتصر على تحدید المبادئ    .تقییمات مفصَّ

  



 
 
 
 
 

2-1  

  لثانيالفصل ا

  التحضیر إلجراء عملیة التقییم البیئي

  مقدمةال   ١-٢
البیئیة الساریة من حیث التقییم نفسه األنظمة  ة للتقییم البیئي ألي مقترح، تحدیدعند البدء في صیاغة خط من المهام الرئیسیة،    ١-١-٢

، ینبغـي التعـود معمـول بهـا بیئیـةأنظمـة فیهـا توجـد  حـاالت التـيوفـي ال تقییمها (القیم الحدودیـة). ت التشاور) ومن حیث اآلثار المطلوب(التزاما
إلى متطلبات متخصصـة للغایـة تقتصـر  ،شاملةالمتثال لها. وتتراوح هذه األنظمة من لوائح إقلیمیة/ وطنیة عریضة و على مقتضیات تطبیقها وا
 یتصـل بالوثـائق المطلوبـة وبـالفترة المشـمولة باالسـتعراض فیمـاعلـى معـاییر محـددة  األنظمـةوقـد تنطـوي هـذه  .بعینهـا على مدینة/بلـدة/ مقاطعـة

تأخیر المشروع. وقـد یقتضـي  أوالقائمة ة تخطیط لتفادي خطر اإلخالل باألنظمال مرحلة هذه المتطلبات في مراعاةللمعلومات المقدمة. وینبغي 
مخــاطر والمتطلبــات الجدیــدة المترتبــة علــى بیئــي الختبــار البعــد أن یــتم تحدیــد نطــاق التقیــیم اللألنظمــة األمــر مراجعــة هــذا االســتعراض المبــدئي 

  .األنظمة
إجـراء تقیـیم بیئـي عنـدما ال یكـون ذلـك مطلوبـا فـي حـاالت عدیـدة الممارسـات الجیـدة بـاب  وفضال عما تقدم ذكره، قد یـدخل فـي    ٢-١-٢

على المقترح لن تكـون  المترتبةأن اآلثار  سمي إلىة عندما یشیر التشریع الر ویصدق ذلك بصفة خاصبمقتضى متطلبات تشریعیة أو تنظیمیة. 
وعنـد  صـغیرة.المتوقعـة ثـار اآل توخي الحیطة في هذه الحالة والتواصل مع أصحاب المصلحة حتى عنـدما یبـدو أن تقتضي الفطنةكبیرة، حیث 
بــل قــد یكــون مــن بــین ممثلــیهم  لرســمیة،ا المنظمــات الهیئــات أو ن "أصــحاب المصــلحة" ال یقتصــرون فقــط علــىینبغــي التســلیم بــأالقیــام بــذلك، 

  المعارضة السیاسیة أیضا. أطراف و جماعات بیئیة 
 وتبدأ عملیة التحضیر إلجراء التقییم عادة بجمع المعلومات عن الوضع الحالي والمقترح نفسـه، األمـر الـذي ینطـوي علـى تنـاول    ٣-١-٢
  :، على سبیل المثال ال الحصرمعلومات األساسیة التالیةال

للمقترح المعني یشمل أي خیارات/ بدائل یعتزم تقییمها، مع إعطـاء معلومـات مناسـبة عـن أي جوانـب یمكـن أن تغیِّـر  شرح •
 اآلثار البیئیة؛

بغــرض اســتخالص  اي ســتتم مقارنــة المقتــرح معهــالتــاألســاس"  " الــذي یعكــس عــادة "حالــة"عــدم اتخــاذ إجــراءشــرح لســیناریو  •
 للمقترح؛ ١األثر الصافي

 :من قبیل ،لسیاق األساسیة للمقترحافتراضات ا •
 التاریخ المقترح للتنفیذ؛ −
 ح؛ر العمر االفتراضي المتوقع للمقت −
 ؛اتمرجعیة المتفق علیها إلجراء التقییمالتواریخ ال −

                                                           
  وثیقة إلى الفرق بین أداء النظام في حالة األساس وأداء النظام بعد حدوث التغیر.یرمز األثر "الصافي" في سیاق هذه ال ١-
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ت األســـطول المتوقعـــة، االفتراضـــات المعیاریـــة (تنبـــؤات الحركـــة، تشـــكیال لألثـــر للســـنواتالرئیســـیة  وصـــف للعناصـــر −
 المقترح؛ حالة/حاالت، وسیناریو كل من سیناریو حالة األساسظرا ألنها تنطبق على نالتشغیلیة، إلخ.) 

 أو االتفاقات المنطبقة. نوع التشریعات أو األنظمة −
المحلیـة، وقـد یشـمل كـذلك قضـایا تنطـوي لآلثـار  یتوقع أن تكون عرضـة منطقة جغرافیة معروفةقد یغطي نطاق التقییم البیئي و     ٤-١-٢

 استقصـاءمقارنة مع السیاسة الوطنیة أو انبعاثات غاز الدفیئة العالمیة). وفـي حالـة اآلثـار المحلیـة، یجـري عـادة إجـراء  (نحوعلى نطاق أوسع 
  على سبیل المثال ال الحصر: بما یشمل،الخاضعة للتقییم  باآلثارلمنطقة األثر المحتمل لتحدید األصول والمواقع الهامة المعنیة 

 توزیع السكان؛ •
 الهادئة؛المناطق  •
 المدارس والمستشفیات؛ •
 المناطق السیاحیة والترفیهیة؛ •
 المناطق التي لدیها قیمة إیكولوجیة أو تاریخیة خاصة؛ •
 .المناطق الساحلیة •

) لمجاالت االهتمام التي تعتبـر ذات أهمیـة للتقیـیم اهنة (أي مستوى آثار ما قبل المقترحخط األساس للحالة الر  ومن المهم تقییم    ٥-١-٢
األسـاس للنمذجـة التنبؤیـة  لوضـع الـراهنل تقییمـاتهـذه التوقع حدوث تغییر أو أثر إیجابي أو سلبي أو كبیر). وغالبا ما تشكل یمكن حیث  (أي

  . الصافي یمكن تقییم المقترح في ضوئها لتحدید أثره "عدم اتخاذ إجراء في المستقبل" لـ أساس  ألي حالةالتنبؤي  أو االستقراء

ك مالحظـة أي ظـروف بیئیـة قائمـة لتفـادي أي عـد مـزدوج وتحدیـد مجـاالت االهتمـام الخـاص، مـثال حیـث تكـون هم كذلومن الم    ٦-١-٢
مـن المستصـوب أیضـا فـي هـذه المرحلـة مـن مراحـل التخطـیط تحدیـد مـا إذا . و حاللـوائانتهـاك  اء و/أو التلوث قریبة مـن نقطـةمستویات الضوض

أن تؤخـذ فــي فـي نفـس اإلطــار الزمنـي والمنطقـة الجغرافیـة أو منطقــة المشـروع. وقـد تــدعو الحاجـة  هنـاك مشـاریع أخــرى یجـري القیـام بهــا تكانـ
إلجـراءات فـي منطقـة محـددة تقضـي بوجـوب النظـر فـي جمیـع ا تنظیمیـةعنـد وجـود شـروط  اآلثار البیئیة ألي إجراءات أخرى، خاصة االعتبار

آثـار عـابرة للحـدود ( یمكـن مـثال لمقتـرح فـي إحـدى الـدول أن یحـدث آثـارا فـي ي تجمیعي. وقد تنشأ عن بعض مشاریع المجال الجـو  من منظور
في مشاورات مبكرة مع الطرف المتأثر أو السلطات المسـؤولة لـدى الدولـة  المشاریع معاملة خاصة مثل الدخول وقد تقتضي هذه دولة مجاورة).

  المعنیة.

خـط األســاس. وأول هـذه الفوائـد هــو أنهـا تسـاعد فــي التخطـیط. فعلـى ســبیل  وهنـاك الكثیـر مــن الفوائـد المختلفـة لجمــع معلومـات    ٧-١-٢
، فقـد یؤخـذ ذلـك فـي االعتبـار خـالل مرحلـة التخطـیط وقـد یتسـنى تفـادي هـذه إذا كانت منطقـة المشـروع تشـمل منطقـة حساسـة للضـجیج ،المثال

رح قـد یقتضـي فـي نهایـة المطـاف مزیجـا مـن المقارنـات، المنطقة الحساسـة للضوضـاء خـالل تصـمیم المشـروع. فتحدیـد األثـر الصـافي ألي مقتـ
  :ة ذلكمثلومن أ

المقارنـة هـذا األثـر، تكـون أن تكـون بمنـأى عـن  ، لوال وجود المقترح،األثر في المناطق التي كان من الممكنعندما یحدث  •
  ؛البیئیةئح أو القیود احتماالت أي انتهاك للواالمرتبطة بمة. وقد یتیح ذلك تحلیل المخاطر مهمع الحالة الراهنة 

ي االعتبـار نمـو وجود المقترح أو غیابه (مثال عندما یؤخذ فـیرا في عندما یكون من المتوقع أن تتغیر اآلثار البیئیة تغیرا كب •
 "حالـة عـدم اتخـاذ إجـراء فـي المسـتقبلاألسـاس)، وفـي هـذه الحالـة تصـبح المقارنـة الحقیقیةقـد تكـون بـین " الحركة فـي حالـة

 ؛وجود المقترح " المستقبل مع حالة األساس و" حالة تمثل التي
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یـة إلظهـار الفـوارق فـي المعیار  أحیانـا مقارنـة اآلثـار بـین حالـة األسـاس وحالـة المقتـرح لعـدد مـن السـنوات قد یقتضي األمـر •
 التغییر بمرور الزمن؛

 سوف یحدثه المقترح من آثار. وقد یقتضي األمر أحیانا تولیفة من المقارنات المذكورة آنفا إلعطاء وصف دقیق لما •
یتسـنى ألي طـرف وینبغي توثیق جمیع هـذه المعلومـات (االفتراضـات, والمنهجیـات المسـتخدمة ومـا إلـى ذلـك) توثیقـا كافیـا لكـي     ٨-١-٢

  .ها عند الضرورةاستنتاجاتلتأكید ها واستنساخها صحت آخر أثبات
خفـف مــن ة یمكنهـا مــثال أن تافـع تشــغیلیو عــن د ةالناشـئ اتلمقترحــملزمـة. فا نیــةال تـنجم جمیـع التقییمــات البیئیـة عــن أحكـام قانو     ٩-١-٢

اسـتنادا إلـى اتفـاق مبـرم مـع هیئـات . وفضال عن ذلك، قد ُتجرى بعض التقییمـات البیئیـة بیان الجدوى الخاص بهاحدة اآلثار البیئیة، مما یعزز 
  خ.، إلمحلیة أو أحیاء حضریة، أو كجزء من الرحالت الجویة التجریبیة

  التقییم الرسمي إجراءالتي تحتِّم معاییر ال   ٢-٢
حدث آثارًاً◌ طویلة األجل أن تخضع لتقیـیم بیئـي رسـمي. وقـد یكـون التقیـیم أن تُ لها توقع التي یُ  لتغییرات التشغیلیة الكبیرةیمكن ل  ١-٢-٢

الطـائرات المجـال الجـوي أو أرض عـدد مـن وزمـان عبـور  یل كیفیـة ومكـانتبـدالبیئي ضروریا إذا كان مـن شـأن التغییـر المقتـرح أن یفضـي إلـى 
  المطار أو تعدیل عدد الطائرات العابرة.

القائمة أدناه على بعض األمثلة لتغییرات طویلة األجـل أو تغییـرات هامـة (تـؤثر علـى الممارسـة الروتینیـة للعملیـات) قـد  وتشتمل    ٢-٢-٢
  تتطلب تقییما بیئیا:
 ؛موجود / المغادرة اآللیة الموجودالوصول اآللي ال نظام أو مغادرة آلیة جدیدة أو تغییر وصول آلي جدیدنظام استحداث   •
لتنفیــذ   -ل المثــالعلـى ســبی –اسـتحداث مســارات أو طــرق طیـران جدیــدة أو تعــدیل مـا هــو قــائم منهـا أو اســتخدامها نتیجــة   •

 ات الطیران؛للمساعدة التشغیلیة تؤثر على طریقة استخدام طرق ومسار  أدوات أو أجهزة
 )؛"جیم"إلى الفئة  "ألف"المجال الجوي (على سبیل المثال االنتقال من الفئة   إعادة تصنیف •
 إحداث تغییر في االستخدام العادي لمدارج الطائرات (االستخدام المفضل على سبیل المثال)؛ •
أو التغییـرات  لیـات حظـر الطیـرانات المدخلـة علـى عممثل التغییـر  الطائرات حسب الساعة ( إدخال تغییرات على تحركات •

 األخرى المدخلة استنادا إلى حركة النقل الجوي)؛
التغییــرات المدخلــة علــى الهیاكــل األساســیة للمطــار (علــى ســبیل المثــال مــدرجات جدیــدة أو تغییــرات علــى تشــكیلة الممــرات  •

 األرضیة)؛
 مجال الجوي؛ما یرتبط بذلك من تطویر للهیاكل األساسیة لل إنشاء مطارات جدیدة أو •
 التغییرات التي تتیح استخدام الطرق/اإلجراءات/العملیات الحالیة بواسطة أنواع مختلفة من الطائرات أو من المشغلین. •

باإلضافة إلى التغییرات التشغیلیة المحددة التي تؤثر علـى طریقـة تشـغیل الطـائرات، تقتضـي التغییـرات الكبیـرة التـي تمـس حجـم     ٣-٢-٢
  عادة تقییما بیئیا بصورة عامة.الحركة الجویة 

وقد ال یكون من الضروري إجراء تقییم بیئي رسمي في حالة التغییرات قصیرة األجل التي تؤدى إلى تعدیالت مؤقتة في طریقـة    ٤- ٢-٢
ینبغــي أن یشــیر إلــى طیــران الطــائرات أو تنقلهــا. ومــع ذلــك، فقــد أثبــت التشــاور مــع األطــراف المتضــررة أنــه مفیــد للغایــة فــي األجــل الطویــل، و 

قصــیرة األجــل عملیــات إغــالق المــدارج  تغییــراتاألســباب الكامنــة وراء التغییــرات والخیــارات المتعلقــة بــإدارة التغییــرات. ویمكــن أن تشــمل أمثلــة ال
  الت الجویة التجریبیة.أو الفعالیات الخاصة التي ال تتجاوز یوما واحدا أو الرح ،أو في إطار إجراءات االستجابة للطوارئ ،ألغراض الصیانة
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ویجوز أیضا، حسب االقتضاء،  استخدام التقییمات البیئیة  إلظهار الفوائد البیئیة الناجمة عن التغییر. حیث یمكن أن تسـتخدم     ٥-٢-٢
  نتائج هذا التقییم في دراسة جدوى من أجل دعم الحجج الداعمة للتغییر.

النوعیــة  رات التشــغیلیة تبعــا لنطــاق التغییــر، ویمكــن للتقییمــات أن تتــراوح بــین التقییمــاتمســتوى التقییمــات البیئیــة للتغییــ ویتبــاین    ٦-٢-٢
المتعمقة لألثر البیئي من النوع الذي یستلزم استعراضـا عامـا. ویـتم عـادة تحدیـد مسـتوى الجهـد المطلـوب للتقیـیم البیئـي الكمیة البحتة والتقییمات 

   على الصعید الوطني أو المحلي. ویمكن تعریف هذه المعاییر من حیث: عند إحداث التغییر وفقا للمعاییر المتبعة 

 الحد األدنى واألقصى لالرتفاع؛ •

 عدد السكان المتعرضین للتغییر؛ •

حجم المخاطر المتصلة بالتغییرات في مستوى التعرض (على سبیل المثـال، زیـادة فـي مسـتوى الضوضـاء أو زیـادة محـددة   •
 عیة الهواء، مقارنة بالقیمة الحدیة القصوى المعمول بها على الصعید المحلي)؛في االنبعاثات المؤثرة على نو 

 التغییرات؛تلك تغییرات في مكان وزمان تحلیق الطائرات أو تحركها على األرض وعدد تلك الطائرات، فضال عن حجم ال •

 تصنیف المناطق المتضررة من التغییر (من حیث الحساسیة إزاء الضوضاء مثال)؛   •

 نتورات الضوضاء أو نوعیة الهواء المحیط).و یرات المحتملة في الظروف المحیطة القائمة (مثل مناطق كالتغی •

ُتشجع الدول والسلطات المختصة على وضع معاییر لكي یسترشد بها القائمون على تحلیل التغییـرات التشـغیلیة بشـأن المسـتوى     ٧-٢-٢
ذه المعاییر، من المهم أن ال ُتعرض على نحو یوحي بأن هناك مستوى معین للتغییر ال بـد مـن والنطاق المالئمین للتقییم البیئي. ولدى وضع ه

  بلوغه لكي تكون هناك آثار. وفي هذا الصدد، ینبغي ألي معاییر یؤخذ بها أن تعمل على توسیع نطاق التقییم بدال من تضییقه. 

  متثال لألنظمةاال   ٣-٢

، وخاصــة بالنســبة للمشــاریع األكبــر حجمــا (مثــل مــدارج یــةتنظیمأن تخضــع ألطــر یلیة المقترحــة یمكــن لتقیــیم التغییــرات التشــغ    ١-٣-٢
التــأثر البیئــي  منــاطقالخاصــة بــالتقییم و  تحدیــد األنظمــةالطــائرات الجدیــدة أو التغییــرات الرئیســیة فــي المجــال الجــوي). ومــن الضــروري بالتــالي 

قــد ال تكــون دائمــا مختصــة بــالطیران   نظمــةع. وینبغــي أن یوضــع فــي االعتبــار أن األوضــع المشــاریهــا فــي أبكــر مراحــل المحتملــة والنظــر فی
  حصریا، بل قد تكون مختصة بنوع الموارد أو التأثیر.

یعــرض المرفــق (ألــف)  فــإنوطبیعتهــا تختلــف بــاختالف بلــدان العــالم،  ،ونطاقهــا ،الوطنیــة ونظــرا ألن مجــاالت ســریان األنظمــة  ٢-٣-٢
 وذلك من أجل المساعدة على تحدید العناصر المختلفة التي قـد یلـزم تناولهـا خـالل مختلـف خطـوات ،للمتطلبات الوطنیة بعض األمثلة المحددة

  والمبادئ اإلرشادیة. لهذا النوع من األنظمة. ویتضمن المرفق قائمة غیر حصریة من األمثلة إعداد التقییم

  المعاییر البیئیة ومنهجیات التقییم   ٤-٢

وانبعاثات غازات الدفیئة هي األكثر شیوعا من بین اآلثار البیئیـة الناشـئة عـن  ،واستهالك الوقود ،ونوعیة الهواء ،ضوضاءإن ال    ١-٤-٢
  المحلیة. األنظمةالتغییرات التشغیلیة، على الرغم من احتمال وجود آثار أخرى قد تقتضي تقییما من جانب الدولة أو 
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بقا یتعــین اســتخدامها فــي التقیــیم البیئــي، وقــد یكــون اســتعراض هــذه المعــاییر خطــوة أولــى ولـدى بعــض الــدول معــاییر محــددة مســ    ٢-٤-٢
وربمـا أمكـن التوصـل إلـى المعـاییر التـي ینبغـي تناولهـا مـن  مفیـدة للتأكـد مـن أن جمیـع المعـاییر المناسـبة المطلوبـة قـد تـم إدراجهـا فـي الدراسـة. 

لدى محاولة تحدید  ینبغي االنتباهو  ا یكون االقتراح مصمما لمعالجة مشكلة بیئیة قائمة. خالل معرفة الغرض من التغییر المقترح، خاصة عندم
، وذلك لكفالة أن تكون الدراسة قد تناولت على نحو كـاف أي عملیـات مبادلـة تحـدث فـي هـذا اإلطـار. ویقـدم هـذا ةبیئیالغیر ة و بیئیال التكافالت

  فیها.الفرع استعراضا للمعاییر التي قد یتعین النظر 

 ضجیجال  أ)

یمثل الضجیج الذي تحدثه الطائرات أهم أسباب ردود الفعل السلبیة للمجتمعات المحلیة إزاء التغییرات المتعلقـة بالمجـال الجـوي     ٣-٤-٢
  وعملیات تشغیل المطارات وتوسیعها، ومن المتوقع أن یظل كذلك في معظم مناطق العالم في المستقبل المنظور.

  ثار الناجمة عن العملیات الجویة في المطار والمناطق المحیطة به على عدد من العوامل، بما في ذلك:تتوقف اآلو   ٤-٤-٢
 أنواع الطائرات التي تستخدم المطار؛ •

 عدد مرات اإلقالع والهبوط، على وجه العموم وفي فترات زمنیة محددة على حد سواء؛ •

 الوقت الذي تحدث فیه العملیات الجویة؛ •

 المستخدمة؛  مدارج المطارات •

 المستخدمة (بما في ذلك الطرق المفضلة من حیث الضوضاء)؛ الطیرانمسارات  •

 الظروف المناخیة السائدة؛ •

 المطار والمنطقة المحیطة به؛ طبوغرافیا •

 التجمعات الحضریة المحلیة؛ مدى اتساعموقع و  •

 إجراءات التشغیل المعمول بها؛ •

 ظروف التشغیل العامة.   •

ى ذلــك، فــإن طریقــة اســتجابة األفــراد للضوضــاء هــي مســألة ذاتیــة إلــى حــد بعیــد ویمكــن أن تعتمــد علــى عــدد مــن وباإلضــافة إلــ    ٥-٤-٢
االقتصادیة فضال عن حالتـه البدنیـة والنفسـیة. ویمكـن أن تكـون االسـتجابة ناشـئة  - العوامل تتصل بالخلفیة الثقافیة للفرد وأوضاعه االجتماعیة

ى مشـاركة الفـرد فـي اتخـاذ القـرارات؛ ومـا إذا كـان سـبب التغییـر یعتبـر معقـوال؛ ومـا إذا كـان قـد تـم فحـص أیضا عن قضایا سیاقیة من قبیـل مـد
  بدائل للتغییر المقترح؛ وما إذا كان ینظر إلى النتیجة المتوخاة على أنها نتیجة عادلة.

  نوعیة الهواء  )ب
ت للجســیمات الدقیقـة وانبعاثــات غازیـة تنشـأ عــن احتـراق وقــود هنـاك طائفـة متنوعــة مـن ملوثـات الهــواء تتواجـد فــي شـكل انبعاثـا    ٦-٤-٢

األهـم الطائرات، مما ینطوي على إمكانیة التأثیر على نوعیة الهواء والصحة البشریة. وعموما، یمكن اعتبار أن المركبات المشتركة التالیـة هـي 
  فیما یتصل بتقییم نوعیة الهواء: 
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• NOX —  أكسید النیتروجین و وأول أكسید النیتروجین؛ مزیج من ثاني –أكاسید النیتروجین 
• VOC — (بما في ذلك المواد الهیدروكربونیة غیر المثانیة)؛  المركبات العضویة المتطایرة 
• CO — أول أكسید الكربون؛ 
• PM —  میكرومیتـر ١٠الجسیمات الدقیقة، وأكثر مصادر القلق شیوعا من بینها تلك التي لدیها قطـر أیرودینـامي یقـل عـن

    ؛٢میكرومیتر ٢،٥و
• SOx — .أكاسید الكبریت 

األنـــواع مــن االنبعاثـــات بــدورها أن تــدخل فـــي القضــایا البیئیـــة األوســع نطاقــا المتصـــلة بطبقــة األوزون األرضـــیة  ویمكــن لهــذه  ٧-٤-٢
ة الجویـة األخـرى التـي یمكـن أن الجسـیمات الثانویـة المتطـایرة وغیـر ذلـك مـن العملیـات الكیمیائیـتكـوین والضباب الدخاني الكیمیائي الضوئي، و 

  تنطوي على آثار صحیة.
قائمـة االنبعاثـات، النظـر فـي أنـواع االنبعاثـات اإلضـافیة التـي تشـكل مـدعاة للقلـق نظـرا لمـا تنطـوي  جـردوقد یتعین كذلك، عنـد    ٨- ٤-٢

ت العضـویة المعروفـة التـي لهـا أثـار صـحیة والغـازا، )HAPعلیه من مخاطر صحیة وبیئیة، بما في ذلـك مـا یسـمى بملوثـات الهـواء الخطیـرة  (
لـى حادة بتركیزات منخفضة. وحتى تاریخ صـدور هـذه الوثیقـة، ال تـزال البحـوث المتعلقـة بملوثـات الهـواء الخطیـرة فـي مراحلهـا المبكـرة نسـبیا، ع

ارة إلــى أن المعــارف المتعلقــة . وتجــدر اإلشــ٣عــوادم محركــات الطــائرات مــن هــذه الملوثــات فــي ١٥الــرغم مــن أن بعــض البحــوث أثبــت وجــود  
  بعوامل االنبعاثات محدودة للغایة بالنسبة للعدید من هذه األنواع.

  استهالك الوقود وغازات الدفیئة  ج)
فـي المائـة  ٧٠تنشأ انبعاثات الطـائرات عـن احتـراق كیروسـین أو بنـزین الطـائرات، ممـا یـؤدي إلـى إنتـاج انبعاثـات تتـألف بنسـبة     ٩-٤-٢

فـي المائـة مـن انبعاثـات عدیـدة أخـرى تشـمل أكاسـید  ١في المائة من بخار الماء، وأقل مـن  ٣٠د الكربون، وبنسبة تقل قلیال عن من ثاني أكسی
یرة، والمكونـات النـزرة األخـرى. النتروجین، وأول أكسید الكربون، وأكسید الكبریت، والمركبات الهیدروكربونیة، والجسیمات المتطایرة وغیر المتطـا

  انبعاثات غازات الدفیئة التي یمثل ثاني أكسید الكربون أهمها. من بیند من هذه المكونات صنف عدوی
ــثــار المتتبــاین اآلو     ١٠-٤-٢ ــا كبیــرا مــن حیــث دوام مفعولهــا،انبعاثــات غــازات العلــى  ةترتب ثــاني أكســید الكربــون فــي إذ یبقــى  دفیئــة تباین

انبعاثات الحدیثة أي من  یةالتوربینات الغاز . وال تنتج قصیرة نسبیا سوى فترةبخار الماء في حین ال یستمر تأثیر ، لفترات طویلة الغالف الجوي
أدنـى  المحركـات فـيتكـون كفـاءة عنـدما  تنبعـث علـى الـرغم مـن أن كمیـة متواضـعة مـن المیثـانه. و قـدرا ضـئیال منـأو هـي تنـتج  ير تكسید الناأل

  احل التشغیلیة األخرى.المیثان خالل المر  لیس هناك انبعاثات من، مستویاتها

  اآلثار األخرى  )د
علـى نوعیـة المترتبـة ، إیـالء اهتمـام لآلثـار بالمطـارات عند تحلیـل اآلثـار البیئیـة ذات الصـلة ،وباإلضافة إلى ذلك،  یمكن أیضا     ١١-٤-٢

  .سلبا بفعل التغییرات التشغیلیة هذه العناصر وما إلى ذلك، حیث یمكن أن تتأثر یكولوجیاالمیاه واال

 ،دفیئـةانبعاثات غـازات ال/واستهالك الوقود ،نوعیة الهواءو  ،الضوضاءفیما یخص  معلومات أكثر تفصیالیتضمن المرفق (باء)     ١٢-٤-٢
  لوصف هذه اآلثار البیئیة.المستخدمة مشتركة المقاییس ال شرح لبعض إلى جانب

                                                           
  میكرومیتر.٢،٥ في المائة من االنبعاثات المباشرة للجسیمات الناشئة عن احتراق الوقود في محركات التوربینات الغازیة التجاریة یقل قطرها عن ١٠٠یرجى مالحظة أن  -٢
٣ - Recommended Best Practice for Quantifying Speciated Organic Gas Emissions from Aircraft Equipped with Turbofan, Turbojet, and Turboprop 
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  واإلبالغ تخاطبالالتوثیق و    ٥-٢

ي عملیة أل ةهامال العناصر منواإلبالغ عن العملیة والنتائج. و  تخاطبالتوثیق الفعال والم یتمثل في وثمة جزء حیوي من التقیی   ١- ٥-٢
ســوف تــؤثر علــي هــذه التغییــرات التــي  فــي وهلــة األولــىمنــذ الو  المجتمعــات المحلیــة علــى النحــو المالئــم التشــاور مــعضــمان  مــن هــذا القبیــل

صــحاب المصـلحة منـذ المراحـل األولــى للتأكـد مـن أن جمیــع أل مسـحلمفیـد أیضــا القیـام بعملیـة أن تــؤثر علیهـا. ومـن ا أو مـن شـأنها المجتمعـات
تؤخــذ فــي الحســبان.  هــمعلــى النحــو الكــافي، وأن آراء ، وأنــه یمكــن التشــاور معهــمالتغییرات المقترحــةبــاب المصــلحة المعنیــین علــى بینــة أصــح

 أي مفـاهیمسـاعد علـى معالجـة إذ أنـه ی ،فـي األجـل الطویـل تـه الكبیـرةدائف ت عـادة ثبـتالتقیـیم  علـى امتـداد مراحـلل مع هذه الجماعات واصلتفا
  .التغییرات یتم تنفیذأن  بعدساعد على تفادي المشاكل لآلثار مما یمتوازنة عقالنیة و نظرة  یطرحخاطئة و 

وبدال من أن یقتصـر تخذة على النحو الواجب. المتبعة والقرارات الموشرح العملیة  توثیقتقییم، من األهمیة بمكان الإجراء  عندو    ٢- ٥-٢
إلـــى المفضــیة رات ااالعتبــارات والقــر و عملیــات یمكــن أن یتضــمن توصـــیفا للي إجــراء، ألثــار اإلیجابیـــة والســلبیة اآلمجــرد تســجیل  التوثیــق علــى

مـع الجهـات صـاحبة المصـلحة. ویمكـن  بلتخاطـستخدم للمساعدة في تیسیر اییمكن أن كما ، یةالتشغیلالتغییرات في المجال الجوي و  اتتغییر ال
الحالـة علـى الصـعید مع د و یحدعلى وجه التالتغییرات المقترحة  تناسبا معینبغي أن ی ولكنهما ،أشكاال مختلفة اأن یتخذ تخاطبلتوثیق والأیضا ل

  المحلي.
تضـمن یمن المفیـد أن و  ینبغي القیام بذلك. ومتى تبین ما ینبغي توثیقه محلیةوطنیة و/أو و/أو دولیة  متطلباتقد تكون هناك و     ٣- ٥-٢

المتأثرة من اآلثار البیئیة، وتحدید األطراف  تخفیفبشأن التدابیر الرامیة إلى الالمتخذة رات والتوصیات االقر التوثیق، في كل مرحلة من مراحله، 
یمكـن  ،. ومـع ذلـكللمعنیـین الظـروف الشخصـیة عمـ میـتالءأن  بیـد أنـه ینبغـي تخذ عددا مـن األشـكالیأن لذلك . ویمكن معها والتواصلالمعنیة 

حســب  ،فــرادى لتنــویر أصــحاب المصــلحة، مجموعــات وعالمیــة، ومــا إلــى ذلــك، اإلات اإلحاطــو  ،دراســیةالحلقــات الو  ،عمــلالحلقــات االســتعانة ب
  االقتضاء. 

بعـد  ألداءلـتقیـیم  عملیـةإجـراء المتابعـة،  األمـر یسـتدعي، علـى سـبیلومن المهم أیضا فـي مرحلـة مبكـرة النظـر فـي مـا إذا كـان     ٤- ٥-٢
 لتخاطب واإلبالغ یمكن أن تكون مالئمة في هذا الصدد.معرفة أي سبل لو  تنفیذ المقترح،
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  الفصل الثالث

  خطوات التقییم البیئي

  المقدمة   ١-٣
العملیــة   ١-٣یــوجز الشــكل مقترحــة. و تشــغیلیة  ات تغییــر ألي  الخطــوات المتبعــة فــي إجــراء تقیــیم بیئــي ســلیم معرفــةمــن المهــم   ١-١-٣

  األربعة.خطوات الرئیسیة ال كل واحدة منالتي ینطوي علیها التقییم ومن ثم یرد شرح أكثر تفصیال لاألساسیة 
قــد اتبعــت. الثــاني  التوجیهــات الــواردة فــي الخطــوات األولیــة المبینــة فــي الفصــلالفصــل أن  فــي هــذالمقدمــة  المشــورة وتفتــرض   ٢-١-٣
فــي هــذا  كمــا تــردســتخدام فــي عملیــة التقیــیم الل وأنهــا جــاهزة ،حســب االقتضــاء ،اجمعهــو  تــم تحدیــدها قــد معلومــات األســاسأیضــا أن فتــرض وت

  الفصل. 
أصــحاب المصــلحة  بــین ة مــن فــي توثیــق كافــة المجموعــات المعنیــ ناجحــة یتمثــل یــر بیئــيیمــن أي عملیــة تغ جــزء أساســيثمــة و   ٣-١-٣
 بالتــالي وضــع برنــامج  نــاجع إلشــراكوینبغــي ة. العملیــ امتــداد مراحــلبقــائهم علــى اطــالع بمجریــات األمــور علــى تخاطــب معهــم وٕاشــراكهم وإ الو 

  بدء العملیة.  قبلأصحاب المصلحة في أبكر وقت ممكن 

  بدائلهو منه الغرض شرح التغییر المقترح و    ٢-٣
فهـم الـردود علـى عـدد مـن المسـائل الرئیسـیة. وفـي هــذه فر القـدرة علـى تتـو ن ي تغییـرات مقترحـة، مـن المهـم أألقبـل البـدء فـي إجـراء تقیـیم بیئـي 

شـمل یوینبغي أن  .ل التحضیریة المشار إلیها في الفرع السابقاعم، استنادا إلى األشرح المقترح تتمثل اإلجراءات األولى فيینبغي أن   ،الحالة
 تنـاول. وفـي إطـار هـذه المهمـة، مـن المهـم مـن خـالل المقترحـات قـهیحقت ىلمـا ُیرمـى إلـالفهم الكامـل  أجل إتاحةأهداف العملیة من ذلك الشرح 
  :النقاط التالیة

 ؟ما هو التغییر المقترح •
 هـاوكیفیـة قیام ه مـن خاللهـاصـد تحقیقـللتغییـرات المقترحـة بمـا فـي ذلـك مـا قُ  يلیفصالت وصفشكل الذلك  تخذوینبغي أن ی

  بذلك.
 للمقترح؟بدائل هل یجري النظر في  •

وینبغـي  علـى وجـه الخصـوص.تقییمـات األثـر التنظیمـي قید النظر في حالـة  ة ومقبولةمعقولأخرى هناك خیارات قد تكون 
الصــیغة  تفضـیل تبـرر ســببالتــي  بـالحجج وأن یكــون ذلـك مشــفوعا التغییــر المقتـرح،  ىباإلضــافة إلـأخـرى أي بــدائل  شـرح

  .األخرى المقترحة على جمیع البدائل
  ؟فاقات البیئیة المعمول بهاما هي األنظمة و/أو االت •

الحــدود تقیــیم البیئــي، بمــا فــي ذلــك المقــاییس و إلجــراء ال تباعهــاانبغــي تفاقــات تحــدد الطریقــة التــي یا /أنظمــةهــل هنــاك أي 
فـي التقییمـات البیئیـة  اسـتیفاؤهایتعـین كـل هـذه األمـور و  ؟وما إلى ذلـك ،التشاورومقتضیات ، األهمیة ومستویاتالقصوى 

  ، لكفالة االمتثال.ؤهامزمع إجراال
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  عملیة االستعراض البیئي   ١-٣الشكل 

 نعم

 خطوات التقییم البیئي

  مدخالت 
 األعمال التحضیریة

 وصف التغییر المقترح والغرض منه وبدائله

 تحدید نطاق ومدى التقییم

هل هناك ضرورة 
للمزید من إجراءات 

 التقییم ؟

  إجراء التقییم
 البیئي 

  ؟تحلیل قاطع

  النهائي التوثیق 
 والتخاطب واإلبالغ

 نعم

 ال

 ال

التوثیق والتخاطب
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 ؟بیةحساعملیات اللل التشغیلي ما هو السیاق •
تشـغیلي لكـل ال تحدیـد السـیاقبشكل كامـل، مـن المهـم  التي تكون فیها المقترحات قد ُنفذتالنقطة في المستقبل  انطالقا من
مـن  المقترحـاتمـا سـتتمخض عنـه إجـراء مقارنـة حقیقیـة بـین ذلـك یتـیح و . "بـالمقترح و"األخـذ ”اتخاذ إجراء عدم“ من حالتي

 ةلحالیـألرضـیة اا الهیاكـل األساسـیة انطالقـا مـن المستقبلیة إماساس األیمكن وضع خطوط و بیئیة في ذلك الوقت.  عواقب
  .و باستخدام نمـاذج المحاكـاة، أوأساطیل الطائرات التنبؤ بالعملیات للمطار والمستوى الحالي الستخدام المدارج  بما یشمل

  .مشاریع أكبر حجماب التي تتعلق یةالمقترحات المستقبلعادة لتحلیل  ستخدم نماذج المحاكاةوت

  المطلوب التقییممدى نطاق و تحدید    ٣-٣
للمقتضــیات تثــال لتغییــرات التشــغیلیة واالمأن تكفــل مالءمتــه لمســتوى النطــاق ومــدى التقیــیم البیئــي  دراســة المتأنیــةالمــن شــأن   ١-٣-٣

احتیاجـات التقیـیم البیئـي التنظیمیة الساریة دون أن یخلق ذلك أعباء إضـافیة ال مبـرر لهـا. ومـن المفتـرض أن یكـون الفـرع السـابق قـد أتـاح فهـم 
عتبـارات التـي تتـیح وفیمـا یلـي بعـض اال. التي تنطبق على التغییرات التشغیلیة وما هو جدیـد فـي التغییـرات المقترحـة  مقارنـة باألوضـاع القائمـة

  التقییم البیئي.المبذول في مدى الجهد و تنقیح نطاق  في اساعدیأن  تقییما أولیا وغربلة مبدئیة یمكن
 یر؟هذا النوع من التغی المطلوب عادة فيما هو مدى ونطاق التقییم البیئي  •

ها ستخدمایمكن  حیثإن وجدت، ، مشابهة تغییرات تشغیلیةاألخرى التي أجریت بشأن یئیة البتقییمات اإللمام بال من المفید
مسـتویات مماثلـة عـادة تتطلـب  متشـابهة. ویرجع هـذا إلـى أن التغییـرات التشـغیلیة الاهومدالتقییم طاق نلتحدید أولي أساس ك

رات اعتبـاأي یئیـة جغرافیـة محـددة أو بآثار  ئة عنشنا الفاته قد توجد اخت. ومع ذلك، فمن المهم اإلشارة إلى أنلتقییممن ا
 قبــل البــت النهــائي فــيضــافیة المبینــة أدنــاه اإلعوامــل تقیــیم المــن الضــروري أیضــا قــد یكــون خاصــة أخــرى. ونتیجــة لــذلك، 

  نطاق ومدى التقییم البیئي.
 ما مدى الضخامة التي یرجح أن تكون علیها؟، و المتوقعة اآلثار البیئیةأنواع  ما هي •

النظر في اآلثـار البیئیـة  وهنا أیضا یمكن تحقیق ذلك من خالل غییر المقترح.ینبغي أیضا تحدید اآلثار البیئیة المرجحة للت
تقیــیم إجــراء القتــرح. ویمكــن ممماثلــة ومــن ثــم تطبیقهــا علــى الأخــرى تغییــرات التقییمــات الخاصــة بفــي  حصــرها التــي جــرى

مـدى المفیـد إجـراء تقیـیم أولـي لمـن  ، سـیكونللمساعدة في التحلیلو من المستویات.  لعدیدعلى ا ةعلمیواالختبارات بطریقة 
  ي یتعین القیام به. ذتحدید نطاق ومدى التحلیل البیئي الومن ثم آثار بیئیة، كثافة أي 

  ؟استعراض أوليإجراء یساعد  هل •
 أو ساســیةاألتقنیــة القییمــات فـیمكن عندئــذ للتر، اثــتلــك اآل بشـأن مــدىشــكوك هنــاك كانــت إذا لـم تكــن هنــاك آثــار بیئیـة، أو 

 توقـعه ال یأنـ المبـدئيفحـص وقـد یتضـح مـن اللـدعم اتخـاذ القـرارات. المطلوبـة المعلومـات  لفحص المبدئي أن توفراأدوات 
أو إذا تبـین مـن الفحـص المبـدئي  مزیـد مـن التقیـیم. ومـع ذلـك، إذا كـان هنـاك شـك،جـراء ة إلضرور ، وبالتالي ال وجود آثار

  .رار بشأن نطاق التحلیل الذي ینبغي القیام بهعندها اتخاذ ق سیكون من الضروري، فآثار كبیرةوجود 
  ؟التقییم البیئيخدم في ستتینبغي أن  يهي منطقة الدراسة التما  •

ا یقـا للتحقـق مـن مالءمتهـدقتحدیـدا  تقیـیم البیئـيمرحلة مبكرة مـن مراحـل التقیـیم، بتحدیـد منطقـة الدراسـة للفي ینبغي القیام، 
تأخـذ فـي  رتفـاع لكـيواال الجغرافـيمـن حیـث االمتـداد ة بما فیه الكفایة عواسمنطقة النوع التغییر المقترح. ویجب أن تكون ل

نطقــة علــى المفــي الوقــت ذاتــه تركــز  بیــد أنهــا ینبغــي أن، المســتكملة مســارات الطــائراتتمثــل مختلــف الحســبان مجموعــة 
 )GSA( دراسـة الجغرافیـةطقـة البدرجـة یتعـذر الـتحكم فیهـا. وینبغـي رسـم حـدود من ئكااضع النظر لكیال یصـبح التقیـیم شـمو 

أن ُتحـدث فیهـا اإلجـراء) بعـد اتخـاذ ة  (أي یقبلسـتالقائمة أو الم بحیث تشمل المناطق الجغرافیة التي یمكن لطرق الطائرات
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البیئــي وضــع حــدود مختلفــة لمنــاطق الدراســة ألثــر المختلفــة ل األنــواع قتضــي تقیــیمباإلضــافة إلــى ذلــك، قــد ی. و بیئیــةا آثــار 
 عـن تلـك التـي تتناسـب مـعلضوضـاء اتحلیـل قد تختلف منطقة الدراسة الجغرافیـة المطلوبـة ل ،فعلى سبیل المثال ة.الجغرافی

  طبیعة اآلثار. لدفیئة نظرا لالختالف فيتحلیل انبعاثات غازات ا
علـى قـة الدراسـة الجغرافیـة منط متـدتمـن المطـار، یمكـن أن  المرتفعـة أكثـر بكثیـر، أو تباین فیها التضـاریسفي المناطق التي تو     ٢-٣-٣

المنـاطق الواقعـة الحـدود الجغرافیـة علـى تركیـز . وفـي هـذه الحـاالت، یمكـن ، األمـر الـذي یجعـل التقیـیم مكلفـا بصـورة مفرطـةمساحة واسعة جـدا
سـیة، ممــا یعنــي نـاطق حركــة الطــائرات الرئیم علــى -داخــل منطقــة الدراسـة الجغرافیــة -بــذا ینصــب التركیـز . و ائراتالطـرحــالت مســارات تحـت 

أن تكـون فعلـى سـبیل المثـال، بـدال مـن استبعاد المناطق التي یتوقع أن تتعرض لقـدر ضـئیل مـن األثـر أو ال تتعـرض ألي أثـر علـى اإلطـالق. 
 بحریـامـیال  ٥٠إلى نحو مستطیلالالجزء األكبر من  ضییقتیمكن  میال بحریا، ١٠٠ د على مدىتمت ،مستطیلةمنطقة الدراسة الجغرافیة كبیرة و 

  ).٢-٣(انظر الشكل  بحریا میال ١٠٠إضافة مناطق صغیرة تتركز في مساحات تقع تحت مسار الطائرات تمتد لتصل إلى ُبعدمع 
المتخــذة علــى  نطــاق اإلجــراءاتعلــى الدراســة  ویتوقــف االرتفــاع الضــروري فــوق مســتوى ســطح األرض الــذي ینبغــي أن تغطیــه    ٣-٣-٣

فـي یقـع . وٕاذا كـان العمـل فـي المجـال الجـوي المعنـي موقعبـال أي اعتبارات خاصةه و یجري تقییمالذي  البیئيالمجال الجوي، ونوع األثر  صعید
عندما لكن . و فقط لمطارذلك االمنطقة المجاورة مباشرة لفي الدراسة  حصر یكون من الضروري قد، فمطار واحد فقطمباشرة ل المنطقة المجاورة
جمیــع  لكــي یغطــيللدراســة  أعلــىارتفــاع واحــد فقــد یتوجــب اختیــار تشــمل أكثــر مــن مطــار أو قــد ســع أو تمــس منطقــة إجراءات یتعلــق األمــر بــ

فیهـا  نخفضتـراضـي ات خاصـة لألاسـتخدام كـون هنـاكإلجراءات المقترحـة فـي الدراسـة. وباإلضـافة إلـى ذلـك، عنـدما تالتفاعالت الناجمة عن ا
زیـادة االرتفـاع المشـمول بالدراسـة فقـد یكـون مـن المالئـم  لممیزة للموقـع والغـرض منـه، دوء هو السمة اهفیها ال نخفاضا كبیرا وُیعتبرالضوضاء ا

ة بمنطقـة االسـتخدام الخـاص الضوضـاء المحیطـ إلى ما هو أعلى حتى من ذلك المستوى، لكي یتسنى أن یؤخـذ فـي الحسـبان انخفـاض مسـتوى
 الــذيلمناســب رتفـاع ااالریس األرض فـي منطقــة الدراســة عنـد تحدیــد تضــاینبغــي دراسـة ذلـك،  فضــال عــنو  وء الـذي یســود فیهـا.الهــدلألراضـي و 
  لدراسة.ا غطیهینبغي أن ت

  

  
  مثال لخفض مساحة منطقة الدراسة الجغرافیة   ٢-٣الشكل 

  
  

 مثال لخفض مساحة منطقة الدراسة الجغرافیة

 بعد  قبل

مساحة منطقة 
الدراسة 
 الجغرافیة
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للمســاعدة فــي التركیــز علــى أهــم  ١-٣والجــدول  ٣-٣وبصــفة عامــة، یمكــن، فــي غیــاب أي تعلیمــات محــددة، اســتخدام الشــكل   ٤-٣-٣
  ر: اآلثا

 هل هناك آثار تجمیعیة ینبغي أخذها في االعتبار في التقییم؟ •

قد ال تكون النتائج اإلجمالیة المترتبة على بعض اآلثار واضحة للعیان. ومن المهم النظر في ما إذا كان المقتـرح سـیخلف 
تقتضـي لـذا تجمیعیـة كبیـرة. و  آثارا فردیة صغیرة لكنها، إذا أضیفت لغیرها من اآلثـار المشـابهة، یمكـن أن تُفضـي إلـى آثـار

تقییما تجمیعیا لتحدیـد مـا إذا كـان هنـاك مشـاریع أخـرى فـي المنطقـة تنطـوي علـى آثـار مثال النظم المتبعة في بعض الدول 
ینبغـي النظـر فیهـا معـًا فـي التقیـیم البیئـي. وقـد تكـون المشـاریع األخـرى المعنیـة مشـاریع اكتملـت مـؤخرا أو فـي مماثلة بیئیة 

  فیذ أو التخطیط.طور التن
هل تثیر اآلثار البیئیة  أي دواٍع لقلق الجمهور أو هناك أي ظروف استثنائیة تتعلق بها یمكنها أن تـؤثر فـي التقیـیم البیئـي  •

 الذي یخصك؟

ممـا هـو الحـال فـي الظـروف العادیـة. وقـد كثافـة أكثـر  د یقتضي اهتمام الجمهور أو انشغاله بتغییر معین إجراء تحلـیالتق
  من المفید معرفة ما إذا كانت هناك ظروف أخرى تتصل بالموقع أو التغییر من شأنها أن تؤثر في نطاق التقییم. یكون

  بها من ارتفاعات فوق مستوى سطح األرض اآلثار البیئیة وأكثر ما یرتبط   ٣-٣الشكل 
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En-route Climb /
Descent

Initial Climb /
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Cruise

~10 000 ft

3 000 ft

~1 000 ft
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Noise Fuel Use/
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2
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 ثاني/استخدام الوقود الضوضاء نوعیة الهواء
 ربونأكسید الك

 المناختغیر 

 /الصعود األولي
 االقتراب النهائي

  الصعود/النزول
 على الطریق

 الطیران المستقیم

 مستوى األرض

 الطیران المستقیم

 االرتفاع

  المطار
 االقلیمي
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  رضبها من ارتفاعات فوق مستوى سطح األ  اآلثار البیئیة وأكثر ما یرتبط   ١-٣الجدول 

  االرتفاع فوق مستوى 
  األرض سطح 

  األثر

قدم  ١٠٠٠أقل من 
  متر) ٣٠٠(

  قدم ٣٠٠٠-١٠٠٠
  متر) ٩٠٠-٣٠٠(

  قدم ١٠٠٠٠-٣٠٠٠
  متر) ٣٠٠٠-٩٠٠(

  قدم ١٠٠٠٠أعلى من 
  متر) ٣٠٠٠(

نوعیة الهواء (مثال أكاسید 
  ل أهمیةأق  أقل أهمیة  )١هام (المالحظة   شدید األهمیة  النتروجین، المادة الجسیمیة، إلخ)

ذو أهمیة محتملة   الضوضاء
  ذو أهمیة محتملة   هام  هام  )٢(المالحظة 

  )٣(المالحظة 
استخدام الوقود/ ثاني أكسید 

  )٤شدید األهمیة (المالحظة   شدید األهمیة  هام   هام  الكربون

  )٥شدید األهمیة (المالحظة   )٥ شدید األهمیة (المالحظة  هام  هام  تغیر المناخ
  مالحظات:

حدث عادة سـوى أثـر محـدود علـى متر) فوق مستوى سطح األرض ال یُ  ٣٠٠قدم ( ١٠٠٠رجى مع ذلك مالحظة أن االختالف في االنبعاثات لالرتفاعات التي تتجاوز یُ     -١
دراجه ضمن تقییمات نوعیة الهـواء )، ولكن قد یتوجب إDoc 9889 الیكاو، ااإلرشادي بشأن نوعیة الهواء الدلیلالتغییرات في مستوى تركیز المواد على األرض (أنظر 

  ألسباب أخرى.

إجـراءات خـدمات المالحـة وثیقـة االیكـاو" متـر)، (أنظـر  ٢٤٠قـدم ( ٨٠٠تحول القیود القانونیة الحالیة دون تطبیـق إجـراءات تخفیـف ضوضـاء المغـادرة لالرتفاعـات دون   -٢
  ).Doc 8168( "العملیات –الجویة 

متــر) فــي المنــاطق التــي تتســم فیهــا مســتویات  ٣٠٠٠قــدم ( ١٠٠٠٠لضوضــاء فــي حالــة التغییــرات التــي تقــع علــى ارتفــاع فــوق مســتوى قــد تــدعو الحاجــة لتقیــیم مســتوى ا  -٣
مالئم أكثر في بعض الظروف الضوضاء الخلفیة باالنخفاض الشدید (مثال ذلك في بعض المناطق الخاصة المشمولة بحمایة قانونیة)، وفي هذه الحالة، ربما كان من ال

  متر) أو أعلى. ٥٥٠٠قدم ( ١٨٠٠٠حد أعلى یبلغ  اعتماد

إال أنهـا، فـي االتجـاه العـام، ، فیما یتصل باحتراق الوقود/انبعاثات ثاني أكسید الكربون، وعلـى الـرغم مـن أهمیـة تقیـیم تغییـرات هـذا المعیـار علـى جمیـع مسـتویات االرتفـاع  -٤
یم والصـعود، وبالتـالي قـد ال یتجـاوز التغییـر فـي انبعاثـات المسـتوى المـنخفض كونـه تغییـرا طفیفـا جـدا مـن منظـور فـي مرحلتـي الطیـران المسـتقأكبـر إجمـاال أهمیـة  تكتسي

  الرحلة بأكملها.

عاثـات غیـر مؤكـدة لهـذا االنب یشمل ذلك آثار االنبعاثات األخرى خالف ثاني أكسید الكربون،  مثل انبعاثات أكاسـید النتـروجین ومجـرات التكثـف ، رغـم أن اآلثـار الكاملـة  -٥
 حتى اآلن.

العملیـات المسـتخدمة، والمنظمـات التـي جـرت مشـاورتها، العملیـة / وعند تضـییق نطـاق ومـدى التقیـیم البیئـي، مـن المهـم توثیـق   ٥-٣-٣
ر التجمیعیة، فضال وأعضاء/منظمات الهیئة التي اتخذت القرار بشأن مستوى التقییم الواجب تطبیقه، وطبیعة اآلثار (كبیرة أم غیر ذلك)، واآلثا

 مضـيّ المشـروع مـن شـأنه أن یسـاعد فـي عملیتـي التخاطـب والتنسـیق مـع  ببـارمتراتعن أي شواغل لدى الجمهور. فالتوثیق الجید فیما یتصل 

  .المشروع ُقدما

  بیئيالتقییم ال إجراء   ٤-٣
 لنتائج.تقییم نفسه وتحلیل االعداد، و : اإلتتألف هذه الخطوة عادة من ثالثة أجزاء    ١-٤-٣

 اإلعداد  أ)

 تقییم:الإعداد وٕاجراء  عندینبغي النظر فیها  التي نقاطعدد من الهناك     ٢-٤-٣

عوامــل أخــرى مثــل  یجــري فــي إطــاره كــذلك تقیــیمأكبــر  ًا مــن تحلیــلمــن األحیــان جــزءجــدا فــي كثیــر یشــّكل التقیــیم البیئــي  •
وخطـة إلثبـات صـحة  تخطـیطلل شـاملة إسـتراتیجیة كـن وضـعیمالتكالیف. وفي هذه الحالـة، و  ،االستیعابیة ةطاقوال ،السالمة
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المختلفـة وتوحیـدها فـي شـكل دراسـة من التقییمـات  ستخلصةالنتائج الم في إدماجالمنهجیة المتبعة  . وینبغي توضیحالنتائج
 محددة للتقییم البیئي. تنطوي على شروطقد  وهي منهجیة ،جدوى

 الفعلي. هأو تنفیذ التقییم إعدادأي قصور في عن  نشألمحتملة التي قد تاوالمزالق في المخاطر بعنایة النظر  نبغيوی •

  عند إجراء التقییمات البیئیة. ُترتكب عن كیفیة تجنب األخطاء الشائعة التي تفصیالأكثر معلومات  )جیموترد في المرفق (  ٣-٤-٣
س) األسـاخـط ( ناریو الحالـة الراهنـةن سـیتمـثالتولیـد مجمـوعتي بیانـات مـن األحیـان، سـیكون مـن الضـروري جـدا في كثیر  •

یمكـن ي سیناریوهات بدیلة یجري النظر فیها. و مجموعات بیانات ألجنبا إلى جنب مع  ،)والحالة المستقبلیة (سیناریو الحل
ي . وفـالسـریعة أو اآلنیـةعملیـات المحاكـاة  أومـثال)  لحالـة القائمـة(لاستخدام بیانـات الـرادار بالبیانات هذه  تمجموعاتولید 

ختبـارات اوأخیـرا، یمكـن أیضـا القیـام، فـي حـاالت معینـة، بجـراءات. اإل تصـمیم ببرمجیـات االسـتعانةیمكن  ،بعض الحاالت
 الطیران المباشرة.

خدمت أســـالیب المحاكـــاة أو النمـــاذج الحاســـوبیة أو المعلومـــات المســـتقاة مـــن اختبـــارات الطیـــران المباشـــرة، فیجـــب وٕاذا اســـتُ  •
ة لدعم النموذج البیئي في أبكر وقت ممكن خالل مرحلة التخطیط. وبهذا یمكن إعداد ما یلـزم مـن تعریف البیانات المطلوب

 وصالت المواءمة.
وقبــل البــدء فــي التقیــیم، ینبغــي أوال التحقــق مــن تــوفر البیانــات وجودتهــا مقارنــة بمــا هــو مطلــوب تــوفره مــن بیانــات. وقــد ال  •

تكــون اســتبانة الصــورة لــبعض البیانــات غیــر مالئمــة لنمــوذج التقیــیم یتســنى الحصــول علــى بعــض البیانــات بســهولة أو قــد 
المختار. وفي هذه الحاالت، ینبغي دراسة إمكانیة الحصول على البیانـات الالزمـة بطریقـة غیـر مباشـرة، مثـل اسـتقائها مـن 

ضـمن ت ال محدودة بدرجـة رةالمتوف وٕاذا ثبت أن البیانات المعلومات المعروفة مسبقا أو إجراء استقصاءات میدانیة محددة. 
الحجـم إعـادة النظـر فـي ربمـا ینبغـي النظـر فـي تغییـر نمـوذج التقیـیم أو ، فالحصول على مستوى كاف من الدقة في التقییم

 .التقییمنطاق المتوخى ل
وة فــي الخطــ هدیــحدتــم تنتــائج التقیــیم قــد  ســتخدم للحكــم علــىمعــاییر التــي ستالالمقــاییس و  ومــن المــرجح أن یكــون اختیــار •

 .األولى. وهذا قد یؤثر أیضا على اختیار النموذج المقرر استخدامه

 التقییم  ب)

المسـتخدمة "وافیـة بـالغرض". والوضـع األمثـل هـو أن یـتم اختیـار النمـوذج بنـاء علـى مـا هـو تقیـیم ال اذجنمـ ینبغي أن تكـون •
  متوفر من إرشادات على الصعد المحلي والوطني والدولي.

الشــائعة المســتخدمة لــدى  الصــدد إلــى جانــب وصــف لــبعض المقــاییس بــاء) معلومــات أكثــر تفصــیال فــي هــذاویتضــمن المرفــق (  ٤-٤-٣
  بعض الدول لوصف هذه اآلثار البیئیة:

أوجــه قصــور فــي النمــاذج. وینبغــي معرفــة مــا إذا كــان مــن المــرجح أن تكــون األداة بغــي منــذ البــدء تحدیــد أي ثغــرات أو ین •
أبعـاد التغییــر.  النمــاذج ال یسـتطیع اإلحاطـة بكافـةي یجـري تقییمـه. فـبعض وع التغییــر الـذرة علـى اسـتبانة نـالمسـتخدمة قـاد

 وینبغي توثیق كل ذلك وفهمه بصورة جیدة قبل القیام بالتحلیل.
یمكن أیضا االستعانة بآراء الخبراء في بعض الحاالت. وال یقتضي هـذا الحـل اسـتخدام أي نمـاذج بـل یكتفـي بوجـود حجـج  •

 لة على الصعید المحلي تقیم الدلیل على ضرورة زیادة أو خفض األثر البیئي.منطقیة ومعقو 
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ون التقییمـات "نسـبیة" ویجب إیالء بعض االعتبار لنوع التقییم المزمع إجراؤه. واالتجاه العالم في أغلـب الحـاالت هـو أن تكـ •
حـاالت تكـون فیهـا التقییمـات "مطلقـة"  تختص بالفرق بین التغییر المقترح والوضـع الـراهن)، رغـم احتمـال وجـود (بمعنى أن

 (تتناول ما یخلفه التغییر المقترح من عواقب).
  ترد في المسرد اللغوي لهذه الوثیقة معلومات إضافیة بشأن التقییمات "المطلقة" و"النسبیة". –مالحظة 

  تحلیل النتائج   ج)
أو الغایــات المتوقعــة وفقــا  لحصــیلةقارنــة النتــائج بایتنــاول الجــزء األخیــر مــن التقیــیم تحلیــل النتــائج. وقــد یســتدعي األمــر م •

لتعریفهـا باسـتخدام مقـاییس محـددة بدقـة. ومـن الممكـن أن تظهـر بعـض القیـود أو المعوقـات خـالل التقیـیم، إمـا نتیجـة لعـدم 
 وجود البیانات الضروریة أو لقصور في حساسیة األدوات المستخدمة ودقتها.

 نبغي طرحها لتوجیه عملیة التحلیل، من بینها:وثمة أسئلة تتناول صمیم الموضوع ی •
 هل هناك أثر؟ -

 هل هذا األثر مؤقت أم طویل األجل أم دائم؟ -

 هل األثر هام وبأي معاییر تحدَّد ذلك؟ -

 هل هناك ما یمكن فعله لتخفیف حدة األثر وما هي عواقب ذلك؟  -

یخلـف آثــارا بیئیـة إیجابیــة أم سـلبیة. فحتــى لـو كــان ویتمثـل أحـد أهــم أجـزاء التحلیــل فـي معرفــة مـا إذا كــان التغییـر المقتــرح  •
التغییر ضارا بمنطقة  أو أكثر من مناطق األثر (أي أن األثر البیئي ینطوي علـى تحـول نحـو األسـوأ)، یمكـن اعتبـار هـذه 

 رى.و/أو كانت هناك فوائد في مناطق أخة التدهور حدودا تم وضعها مسبقا الحصیلة نتیجة مقبولة إذا لم تتجاوز قیم
باسـتنتاج مقبـول. وٕاذا لـم یتسـن التوصـل  م تحدیـدها فـي التقیـیم تـرتبطسوف یتعین البت فیما إذا كانت اآلثـار البیئیـة التـي تـ •

 ، فقد یقتضي األمر العودة إلى البدایة مرة أخرى.إلى استنتاج

   والتخاطب واإلبالغلتوثیق النهائي ا   ٥-٣
ـــن مـــنالتقیـــیم فـــي تـــي یـــتمخض عنهـــا تامیـــة الالنتـــائج والتوصـــیات الختتمثــل فائـــدة     ١-٥-٣ تعلـــق ی مســـتنیرة فیمـــا اتخـــاذ قـــرارات أنهـــا تمكِّ

مـع مجموعـات أصـحاب المصـلحة. وتركـز الوثـائق الناتجـة عـن ذلـك التقیـیم  تخاطب، فضال عن تیسیر المواصلته، وكیفیة قید التقییم عو بالمشر 
ویـرتبط مسـتوى تحدیـد نطـاق ومـدى التقیـیم. المتبـع للبـت فـي منطـق المـن األحیـان كثیـر فـي تعـرض أیضـا  ، بیـد أنهـااآلثـار البیئیـة علـى عموما

شــروط بشــأن حجــم التوثیــق الضــروري. بعض الــدول ؛ ولــالمجــال الجــويفــي یة المقترحــة شــغیلتعقیــد التغییــرات الت التوثیــق المطلــوب عــادة بدرجــة
النهائیة ستذكر المقتضـیات المعنیـة (محلیـة، أو وطنیـة أو دولیـة)، والعملیـة وعندما ُیجري التحلیل الستیفاء مقتضیات بیئیة محددة، فإن الوثائق 

القـرارات الهامـة.  التوصـل إلـىالمشـاورات التـي سـاهمت فـي المتبعة لتلبیتها، واآلثار البیئیة (اإلیجابیة والسلبیة على حد سواء) فضـال عـن كافـة 
النمــاذج التحلیلیــة و األسـالیب شــرح بالُمتوصــل إلیهــا، وذلـك ئق بصـفة عامــة النتـائج الوثــا ، تؤیــدفیهــا تحلیـل بیئــي كمـي ُیجــرىوفـي الحــاالت التـي 

الموجـــودة فــي الـــنهج والقیــود الثغــرات  فضــال عـــن، ییسقــاملفیمــا یتصـــل باخیـــارات یــة، ومــن نموذج مــن توجیهـــات إتباعــه، ومــا تـــم المســتخدمة
  التحلیلي.

باالحتفـــاظ بالســـجالت  تتعلـــققـــوانین  طـــالع الجمهـــور، وقـــد تكـــون هنـــاكا مـــا تتـــاح الأن وثـــائق التقیـــیم كثیـــر  ةالحظـــوینبغـــي م  ٢-٥-٣
  الشروط الساریة في الدولة.  ، حسب إعداد التقییم خاللالمستخدمة 
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التقریــر  قــدمللتقیــیم. وكثیــرا مــا یُ  عملیــةل مــن جوانــب وضــع الصــیغة النهائیــة اهامــ امــع أصــحاب المصــلحة جانبــویمثــل التخاطــب   ٣-٥-٣
الفعـال مـع  ومـن شـأن التواصـل غـرض إطالعهـم علـى الحصـیلة النهائیـة.خـالل عملیـة التقیـیم ب ذین استشـیرواب المصـلحة الـالنهائي إلى أصـحا

مــن  والجماعــات المهتمـة علــى صـعید القواعـد الشــعبیة بشـأن القــرارات التشـغیلیة والقـرارات الخاصــة بالمجـال الجــوي أن یقلـلأصـحاب المصـلحة 
عــرض  ، تشــمل تقــدیمســر المناقشــة فــي جلســات االســتماع العامــةیَّ یمكنهــا أن ت أدواتوثمــة  فــي مرحلــة الحقــة. فــرص إثــارة التســاؤالت والشــواغل

ــرة البیانیــة التوضــیحیة والمخططــات الرســوم  واســتخداممــوجز لآلثــار،   لســائأســالیب العــرض التــي تتیحهــا و ض الفیــدیو وغیرهــا مــن و وعــر المكبَّ
  .اإلعالم

  
  
  





 
 
 
 
 

4-1  

  الفصل الرابع

  عملیات المبادلةالتكافالت و 
  المقدمة   ١-٤

والتشــغیلیة  اإلســتراتیجیةالمعلومــات طائفــة واســعة مــن  تنادا إلــىســاالتغییرات التشــغیلیة بــالقــرارات المتصــلة كثیــرا مــا یــتم اتخــاذ     ١-١-٤
یكفـل أن ال یتجـاوز الضـرر حـل وسـط أو تـوازن یقتضي األمر التوصـل إلـى  ،. وفي كثیر من األحیان١هذه التغییرات أثرالمعلومات المتعلقة بو 

المتوقعة منه. وبالتالي من الضروري، عند إجراء التقیـیم البیئـي واالسترشـاد بنتائجـه فـي عملیـة  الفوائدأو مجموعة األضرار التي یحدثها التغییر 
، في "تكافل" یرمزمصطلح  أنشارة إلى . وینبغي اإلوعملیات المبادلة المتصلة باإلجراء المقترح و/أو البدائل التكافالتالنظر في  اتخاذ القرار،

 یسـتخدم. ، فـي حـین )والعكـس بـالعكس( العامـل "بـاء"فـي "ألـف" إلـى تغییـر العامـل التغییـر فـي فیهـا  یـؤديإلـى الحالـة التـي ، سیاق هذه الوثیقة
  العامل "باء". في  ضار في العامل "ألف" إلى تغییرن تحسُّ  یؤدي فیها أي تكافلحالة لوصف  "عملیات المبادلة" مصطلح

وعلیــه فــإن االتســاق علــى واآلثــار البیئیــة،  الســالمة،و  ،والكفــاءة ،الطاقــة االســتیعابیةمســائل تتشــابك ، النمــوذجيمســتوى العلــى و     ٢-١-٤
ر خطــ هــذه المجــاالت (تــواریخ التنبــؤات ومــا إلــى ذلــك) یكتســي قــدرا مــن األهمیــة لتفــاديمختلــف عبــر  مســتوى االفتراضــات والحقــائق األساســیة

اإلشـارة إلـى أنـه قـد یكـون   أیضـاالمهـم اإلیجابیة والسلبیة الناشئة عن التغییر المقتـرح. ومـن اآلثار  أو عدم القدرة على مقارنة النتائج المتضاربة
ضـوع مو اآلثـار فـي إطـار  دراسـة م كـذلكبشـكل كـاف. ومـن المهـ تهـاهامة في هـذا النطـاق تتطلـب دراسـة متأنیـة للتأكـد مـن تغطی تكافالت هناك

تحلیـل  فضـال عـن )االنبعاثات في الغالف الجـويو  بین الضوضاء النظر في عملیات المبادلةعلى سبیل المثال،  ،آلثار البیئیةبالنسبة ل(التقییم 
  .على المستوى النموذجي على األقل مختلفةالهذه المواضیع تفاعل مدى یة و كیف
كـل أهمیـة  یمكـن إظهـارو   .لتكـافالتل أكثـر تفصـیال ة، قـد یلـزم إجـراء تقیـیمبیـر ك تكـافالت وجـود فیهـا یحتملالتي وفي الحاالت     ٣- ١-٤

واالســتجابات السیاســیة  لمرجــوة؛ واألنظمــةالنتــائج ا ةمهاســمو  ؛العامــة اتوالسیاســ باإلســتراتیجیةمقارنــة ال مــن خــالل: المختلفــة راثــاآلأثــر مــن 
 نـرىأن  التكـافالتتحلیـل بفضـل . ویمكـن تحـاالال بـاختالف فـرادىالعـالمي المتوقعـة؛ التـي تختلـف علـى الصـعید  واستجابات المجتمـع المحلـي

ذات المعــاییر قــد یتســبب فــي تحقیــق نتیجــة أخــرى داعمــة أو مناوئــة، فضــال عــن أهمیــة ذلــك فــي ضــوء النتــائج المرجــوة  ىحــدإتحقیــق  أن كیــف
  المتفق علیها مسبقا.الصلة 

لتكـافالت نظـرا ألن القیمـة النسـبیة لآلثـار ل إلجـراء تقییمـاتمعـاییر متفـق علیهـا دولیـا ومن المهم اإلشارة إلى أنـه ال توجـد حالیـا     ٤-١-٤
وفـي كثیـر  وضوضاء الطائرات، تعتمد على فـرادى الحـاالت وقـد تختلـف وفقـا لـذلك اختالفـا كبیـرا. ،والعمالة ،المحتملة، مثل التنمیة االقتصادیة

هذه اآلثـار المختلفـة ومـن ثـم  لتوفیر آلیة لتحدید أهمیةفي اإلطار التشریعي مستوى الدولة  ىعل عملیات اتخاذ القرارات العامةتتم  ،من األحیان
ومـع ذلـك، وفي هذه الحالة، یتم البت في قیمة اآلثار المختلفـة خـارج إطـار عملیـة التقیـیم الداخلیـة للمقتـرح. االضطالع بعملیة تقییم التكافالت. 

هم مقـدم اقتـراح التغییـر المتعلـق بـإدارة الحركـة الجویـة المعـاییر المسـتخدمة فـي هـذه القـرارات الخارجیـة یعتبر من قبیل الممارسات الحمیدة أن یف
اتخـاذ القـرار قـد تـم توقعهـا وتقییمهـا والتخفیـف مـن آثارهـا علـى نحـو فـي عملیـة  تنطـوي علـى أهمیـة محتملـةوالتحقق من أن أي عملیـات مبادلـة 

  كاف. 
 التـي البیئیة الطوعیـة ألحد القیود یمكن في كثیر من األحیان. فعلى سبیل المثال، المختلفة بالتعقید ثار عالقات بین اآلوتتسم ال    ٥-١-٤
. ا عامـا علـى مجمـل العملیــاتإیجابیـ اأثـر  ممـا یحـدث الطاقـة االسـتیعابیةعلـى مسـتوى  زیـادة أكبـر بكثیـرأن یكفـل  ع العملیـاتانـو مـن أحـد أحـد ت

تشـغیلیة عنـد النظـر إلیـه مـن منظـور أوسـع. ونتیجـة لـذلك، مـن   ؤدي إلـى فائـدةفي العملیات یمكن أن یـمبادلة  ةعملیما یبدو أنه وبالتالي، فإن 
                                                           

هـي: السـالمة، ) Doc 9883( دلیـل األداء العـالمي لنظـام الحركـة الجویـة"مجاالت األداء األحد عشر الرئیسیة إلدارة الحركة الجویة التي حـددتها االیكـاو، كمـا وردت فـي " -١
والقابلیة للتوقع، وٕاتاحة فرص الوصول المتساویة، والمشاركة والتعاون والتشـغیل واألمن، واألثر البیئي، وفعالیة التكالیف، والطاقة االستیعابیة، وكفاءة الطیران، والمرونة، 

  المتبادل.



بشأن التقییم البیئي للتغییرات التشـغیلیة المقترحة شاداتإر   
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إبـراز األهمیـة  حتـى یتسـنى ستراتیجیةصورة أكبر بكثیر من الناحیة اإلسیاق  فيثر قیمة األ األهمیة بمكان في بعض األحیان النظر في ترجیح
تخـص عملیـة هـي مسـائل ف ،وفقـا لـذلكالمختلفـة تـرجیح اآلثـار مسـتوى نهج المتبع إزاء هـذا التقیـیم االسـتراتیجي و التحدید أما  لكل أثر.  الحقیقیة

  حلي.صنع القرار على الصعید الم

  أمثلة التكافالت   ٢-٤
  في إطار التقییم البیئي. التكافالت البیئیة وغیر البیئة الشائعة التي یتعین في الكثیر من الحاالت دراستها ما یلي نورد وصفا لعدد منفی

أهــداف الكفــاءة فــي اســتهالك الوقــود مقابــل أهــداف الطاقــة االســتیعابیة: قــد یتعــین إیجــاد التــوازن الصــحیح بــین األهــداف  •
 المتصلة بتوفیر مسارات قریبة من تلك التي یفضلها المستخدمون وأهداف زیادة الطاقة االستیعابیة للمجال الجوي.

لوقــود وثــاني أكســید الكربــون: اختیــار مســارات معینــة لفائــدة المنــاطق الحساســة للضوضــاء (أي االضوضــاء مقابــل احتــراق  •
الواقعة على المجتمعات المحلیة، ولكنه قـد یزیـد الضوضاء آثار ث الضوضاء) من شأنه أن یقلل من مفضلة من حیطرق 

 لتي تقطعها الطائرة.من احتراق الوقود وانبعاثات ثاني أكسید الكربون نتیجة للمسافة اإلضافیة ا
المرونــة مقابــل الطاقــة االســتیعابیة: قــد تتحقــق قــدرة مســتخدمي المجــال الجــوي علــى تغییــر مســارات الــرحالت أو مواعیــد  •

 الوصول والمغادرة على حساب الطاقة االستیعابیة لنظام المالحة الجویة.
نعطافات كثیرة على مستوى منخفض أن یسـاعد فـي عملیات المبادلة المعقدة بین الضوضاء واالنبعاثات: من شأن القیام با •

تقلــیص المســافات المقطوعــة (وبالتــالي احتــراق الوقــود وانبعاثــات ثــاني أكســید الكربــون) وتفــادي التحلیــق علــى مقربــة مــن 
المنـــاطق الســـكنیة، بیـــد أنـــه قـــد یزیـــد مـــن الضوضـــاء فـــي المنـــاطق الواقعـــة تحـــت مســـار الـــرحالت فضـــال عـــن االنبعاثـــات 

 المستوى الناجمة عن انخفاض معدل التدرج عند الصعود بسبب االنعطاف.المنخفضة 
هذه القائمة لیست شاملة بـأي حـال مـن األحـوال، كمـا أن تـوخي السـالمة یمثـل دائمـا أولویـة مطلقـة للطیـران فضـال  —مالحظة 

  عن أنه أحد المحاذیر األساسیة عند تقییم الخیارات التي تتیحها عملیات المبادلة.

  التكافالت البیئیة   ٣-٤
بـــین  عملیـــات مبادلـــة، طیـــرانعملیـــات ال المبذولـــة لتحقیـــق أقصـــى قـــدر مـــن الكفـــاءة فـــيكثیـــرا مـــا توجـــد، فـــي إطـــار المســـاعي   ١-٣-٤

  الضوضاء واالنبعاثات الناجمة عن احتراق الوقود، حیث یؤدي أي خفض إلحداهما إلى زیادة األخرى.
لمجــال الجــوي التــي یمكنهــا أن تــؤدي إلــى خفــض مســتوى تعــرض المجموعــات المحلیــة ومثــال ذلــك أن إجــراءات أوتصــمیمات ا    ٢-٣-٤

االقتراب أو االبتعـاد)، یمكنهـا أن تزیـد المسـافة  منطقة سكنیة بعینها (إما بتحویل مسار الطائرات بحیث تحلق حول( بدال من فوق) للضوضاء 
 التي ضوضاء المغادرة،خفض وباإلضافة إلى ذلك، فإن استخدام إجراءات  عاثات.من احتراق الوقود واالنببدوره التي تقطعها الطائرة، مما یزید 

للضوضـاء قـد  تعـرض السـكان مستوى إلى تغییرفضال عن اإلجراءات الهادفة  ،الصعوداإلقالع و تشكیالت  اإلقالع أومستوى الدفع لدى تغیر 
إجراءات فـآثار الضوضاء مـن منطقـة إلـى أخـرى. نقل أیضا یمكنها . و )وجینتر الن (على سبیل المثال، انبعاثات أكاسید االنبعاثات أو تغیر تزید
  والعكس بالعكس. یمكنها أن تزید مستوى الضوضاء في المناطق األبعدعلى سبیل المثال ضوضاء االقتراب لحد من ا
 قـد تـؤدي إلــىلـرحالت الجویــة ا المسـافة التــي تقطعهـاتقصـیر إلـى  الرامیــةتصــمیمات المجـال الجـوي  فـإن إجـراءات أو وبالمثـل،  ٣-٣-٤

فـي مجتمـع المحلـي التعرض من احتماالت مما یزید غیر أنها تعدل مسارات الطیران، ومن ثم الضوضاء،  خفض استهالك الوقود واالنبعاثات،
  للضوضاء.مناطق معینة 

على نحـو أكثـر وجیه مسار الطائرات ت تتیح تشغیلیةالجراءات لإلجدیدة  عن خیاراتالمتقدمة  الطیرانإلكترونیات وقد تمخضت     ٤-٣-٤
 أو القـدرة علـى ،الضـجیجبالتـأثر  ز منطقـةمسارات الرحالت الجویـة، وبالتـالي تركیـ تركیزالتطبیق، إما كیفیة حسب ، قد تكون نتیجة ذلكدقة. و 
الــدول  بعــض . وربمــا تكــونیجلضــجل ةعرضــتمدیــد مســاحة المنطقــة أو المجمعــات الســكانیة الملــرحالت الجویــة، وبالتــالي متعــددة لمســارات  رســم

   .أو بتشتیتهامسارات الطیران بتركیز  تعلقتسیاسات  عضالتعرض للضوضاء، بو دارة إل سعیهاقامت بالفعل، في والسلطات المحلیة قد 
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دنـى حـد سلبیة إلـى أالثار اآل صلتقلیوأن نخطط على ضوء ذلك اآلثار مختلف بین الت التكافقدر اإلمكان  ومن المهم أن نفهم    ٥-٣-٤
بعـض تتضـمن ؛ ومـع ذلـك، یمكـن اإلشـارة إلـى مصـادر مـا هـو موجـود بالفعـل مـن أوجـه تـرابطجمیـع  حصـرهذه الوثیقـة  وارد. ولیس في مكنم

ي ختـاموالتقریـر ال )Doc 9889 االیكـاو،وثیقـة ( "المطـاراتهـواء  دلیـل نوعیـة" مـن الثـامنمـن قبیـل الفصـل فـي هـذا الصـدد،  فیـدقد تاألمثلة التي 
، بحكم طبیعتهـا، هـي مسـائل الفعلیة أوجه الترابطعلى أن  مع ذلك . وال بد من التأكید٢٠٠٧عام ل لجنة حمایة البیئة التابعة لالیكاو ة عمللحلق

  تختص بكل حالة على حدة، كما أن عملیات المبادلة تتباین عادة بتباین الحاالت.

  التكافالت غیر البیئیة   ٤-٤
باألمثلـة  زاخـرالتاریخ و  الحاجة لبعض عملیات المبادلة إن لم یكن كلها. التغلب علىحلول مبتكرة تتیح من المستصوب األخذ ب    ١-٤-٤

الحلـول المبتكـرة التـي تـم  بفضـل إلـى حـد كبیـر اآلنمعینـة، غیـر أنـه تـم الـتخلص منهـا أو تنفیذیـة  تقنیـةقیود في السابق  حّتمتها لعملیات مبادلة
  .غیر البیئیة التجاد عملیات مبادلة لمقابلة التكافإیبدرجة كبیرة اشتراط  خفضانها. ونتیجة لذلك، فقد استنباط

بــین مــن ال بــد مــن اتخــاذ قــرارات مســتنیرة علــى أســاس األولویــات فــال مفــر منــه،  اأمــر  ذا كانــت عملیــات المبادلــةومــع ذلــك، إ   ٢- ٤-٤
فـي مختلـف مجـاالت األداء واألهـداف  "األداء األمثـل"تحقیـق لهـدف  ىاألداء الشامل ینطوي علب فیما یتصل سلوباألهداف والغایات. وهذا األ

دلیـل . وعادة ما یأخذ هذا المؤشر شكل هخاص بال همؤشر له داء العام لأل اینبغي التعامل مع هذا الهدف باعتباره هدف. و المقاییس وما إلى ذلكو 
  لجمیع جوانب األداء األخرى.للتكالیف و/أو الفوائد لقیمة النقدیة ا أوح، المرجّ األداء أو الرصید 

ــ) الDoc 9883وتــرد فــي المرفــق (بــاء) مــن دلیــل األداء العــام لــنظم المالحــة الجویــة (االیكــاو،    ٣- ٤-٤  هجنُ مزیــد مــن المعلومــات عــن ال
األولویة  یبقى دائما كم فیهاوالتح لطائراتلالمتعلق بالتشغیل اآلمن  شرطغیر البیئیة. ومن المهم اإلشارة إلى أن ال التكافالتفي  إتباعهاالممكن 

    العلیا.

  عملیات المبادلة إدارة ة ألسالیبمثلأ   ٥-٤
مــن حالــة  تتبــاین التكــافالتالكفیلــة بتحقیــق التــوازن بــین  ســالیباألأن   ،١-٤فــي الفقــرة  النقــاط التــي أثیــرت یتضــح فــي ضــوء    ١-٥-٤

العامــة التــي ُتجــرى فــي إطــار قــانوني عنــه فــي  اتتقییمــفــي ال عمــول بــهمالتــدقیق والصــرامة القــد یختلــف مســتوى . فعلــى ســبیل المثــال، ألخــرى
تراعــي مبــدأ  بطریقــة متأنیــة مســألة التكــافالتبغــض النظــر عــن أغــراض التقیــیم، ینبغــي النظــر فــي لكــن . و ات التــي تــتم ألســباب داخلیــةلتقییمــا

تحقیــق ) ینبغـي عملیـات مبادلـة(متضـاربة ر اثـآهنـاك  تذا كانـد مـا إیـ، ینبغـي تحدتكـافالت فـي حالـة وجـودتحسـین األداء العـام ل وسـعیا .التـدرج
  .بینها توازنال
االنبعاثـات عملیات المبادلـة بـین الضوضـاء و إلدارة  محتملة ، هناك "خیارات توفیقیة"البیئةفي مجال  أوجه الترابطوفیما یتصل ب   ٢- ٥-٤

قــد ُتجــدي النبعاثــات. وفــي هــذه الحالــة، أو ل لضوضــاءل األولویــة إمــا إعطــاءللبــت فــي  محــددة تســتحق النظــر فیهــا. ویمكــن اســتخدام معــاییرقــد 
أن  في تحدید أي اآلثـار البیئیـة یمكـنوذلك للمساعدة  ،١-٣والجدول  ٣-٣الشكل  بصورة خاصةالفصل الثالث، و من  ٣-٣الفقرة شارة إلى اإل

  .یحظى باألولویة
فیمـا یتعلـق ف. بعـد عنـهالمنـاطق القریبـة مـن المطـار والمنـاطق األیمـا بـین ف عملیـات مبادلـةوباإلضافة إلى ذلك، قد تكـون هنـاك    ٣- ٥-٤

الضوضـاء فـي منـاطق االقتـراب إلـى زیـادة مسـتوى الضوضـاء فـي المنـاطق األبعـد لحد من اإجراءات قد تؤدي بالضوضاء، على سبیل المثال، 
قـد ال تسـاعد فـي تحلیـل  للضوضـاء يالیـومالمتوسـط تقیـیم ل یدیـةاألسـالیب التقل والعكس بالعكس. وفي هذه الحاالت، ینبغي أن یكون مفهوما أن

التقیــیم هــذه اآلثــار إلــى شــكل مــن أشــكال قــد تحتــاج . و بعــد مــن المطــارغیــر البیئیــة فــي المنــاطق األو ة یــالبیئ ةبادلــالقضــایا المرتبطــة بعملیــات الم
 ات مسـتنیرة وشـفافة تمامـامناقشـ مـن إجـراءحلیة وصـناعة الطیـران لتمكین المجتمعات الم حدث الواحدالو  الزمنیةالعینات أسالیب تحلیل  یستخدم
  .المجال الجوي على حد سواءو إعادة هیكلة المناطق الحضریة حاالت لمسار المقترح للعمل. وینطبق ذلك أیضا على ا مزایابشأن 
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القـرار بنـاء علـى  اتخـاذض أسـالیب نهـج بع قد یتسنى تطبیق،  توفیقیاهناك حال  یبدو أناألهداف، وال في عندما ینشأ تضاربو     ٤-٥-٤
التــي  مــن الجماعــات اعــدد بیــد أن هنــاك. بتقــدیم عــرض مفصــل للطــرق المتبعــة فــي هــذا المجــال هــذا الــدلیل. وال یســمح نطــاق متعــددة معــاییر
  .ملیات المبادلةع إلدارةفیها هذا النهج  ستخدمیُ أن  یمكن العام)المتاحة لالطالع المؤلفات  ها ضمنمطالعتیمكن ( السب اقترحت

یعكـس، بقـدر مـا هـو ممكـن  بمـا الغایـات المختلفـة التـوازن بـینة، ینبغـي تعـدیل متزامنـ بصورة وعندما یتعذر بلوغ غایات مختلفة  ٥-٥-٤
  .مقبولة حلوال التي تمثلخیارات ال تحدید. وفي هذه الحالة، یجب على صانعي القرار في نهایة المطاف عملیا، حال وسطا مقبوال وقابال للتنفیذ

  
  
  



 
 
 
 
 

5-1  

  الفصل الخامس

  الخاتمة
 ترمي المعلومات المقدمة في هذه الوثیقة إلى المساعدة في إجراء تقییمـات بیئیـة سـلیمة ومسـتنیرة للتغییـرات التشـغیلیة المقترحـة.    ١-٥

ن الســیناریوهات والظــروف. وینبغــي فــي طائفــة واســعة مــ یمكــن اســتخدامه إطــارا لمنهجیــات التقیــیم فــي الوثیقــة ةوتــوفر المبــادئ النموذجیــة الــوارد
ومقـــدمي خـــدمات المالحـــة الجویـــة واألطـــراف المعنیــة األخـــرى تكییـــف هـــذه التوصـــیات بمـــا یتناســـب مـــع ظـــروفهم  ،ومشـــغلي المطـــارات ،للــدول

  والقیود الجغرافیة. بالمجتمعات المحلیة ، وأهداف یتطلعون ألي تحقیقها واعتبارات تتعلقالخاصة، مع مراعاة ما لدیهم من نظم موجودة مسبقا
منهجیـات ظـم قانونیـة، و نما هو موجود في بعض الدول من أمثلة ل لتیسیر مهمة القارئ، ُأدرجت في المرافق (ألف) إلى (دال)و     ٢-٥

تنوعــة، منظـورات م تقییمـات تــم إجراؤهـا. وسـعیا لعــرضأمثلـة لة تفــادي المزالـق المحتملــة و إرشــادات عـن كیفیـمعـاییر رئیســیة، إلـى جانـب تقیـیم و 
  ُبذلت جهود إلعطاء أمثلة تغطي طائفة واسعة من المناطق والمستویات.

اء التقییمـات البیئیـة. تحـدیثها مـع اكتسـاب المزیـد مـن التجـارب فـي إجـر  یمكـن "حیـة"وثیقـة  بمثابـة وقد ُقصد أن یكون هذا الـدلیل    ٣-٥
هم فـي هـذا الصـدد بالكتابـة إلـى اربمـن مسـتخدمي الـدلیل اإلفـادة عـن تجـإلسـداء المشـورة یتحسـن باسـتمرار. وُیرجـى  االـدلیل مصـدر  وبهـذا یشـكِّل

توضـح فـي المرفـق (هـاء) العنوان أدناه، لكي یتسنى تحدیث الوثیقة في المستقبل. وللمساعدة في تیسیر هذه المهمة، ُأضـیفت اسـتمارة نموذجیـة 
عــن االیكــاو فــي المســتقبل. ولیســت كــل النقــاط  ةالصــادر  ةتقییمیــال كــون ذات قیمــة لمســتخدمي هــذه اإلرشــاداتنــوع المعلومــات التــي یــرجح أن ت

بـــإطالع االیكــاو علـــى أكبــر قـــدر ممكــن مـــن  ،مطلوبــة، كمــا أن بعضـــها قــد ال ینطبـــق علــى الدراســـة اإلفرادیــة الخاصـــة بــك؛ ومــع ذلـــك، فإنــك
مــات البیئیــة للتغییــرات التشــغیلیة المقترحــة. المعلومــات، تســاعد علــى تمكــین المســتخدمین مــن وضــع أفضــل مــا یمكــن مــن إجــراءات للقیــام بالتقیی

  وعلیه ُیرجى التفضل بإرسال االستمارات المستكملة أو التفاصیل إلى:  
 The Secretary General  
 International Civil Aviation Organization 
 999 University Street 
 Montréal, Quebec 
 Canada H3C 5H7 

    env@icao.int: ىأو بالبرید االلكتروني إل
  

 





 
 
 
 
 

App A-1  

  (أ)المرفق 

 أمثلة للشروط واإلرشادات الرسمیة
  البیئیة للتقییمات

  المقدمة   -١
ات حظـة أن المقتطفـیقدم هذا المرفق أمثلة للشروط واإلرشـادات الرسـمیة إلجـراء التقییمـات البیئیـة الموجـودة سـلفا فـي بعـض الـدول. وینبغـي مال

. والغــرض مــن إدراجهــا فــي هــذا المرفــق هــو تقــدیم أمثلــة ألنــواع ٢٠١٢مــأخوذة مــن وثــائق یعــود تاریخهــا إلــى أوائــل عــام  غیــر مستفیضــة وأنهــا
  الشروط واإلرشادات الرسمیة لبعض الدول.

  األمثلة   -٢

   جویة للمجال الجوي األوروبي الواحد)(برنامج بحوث إدارة الحركة ال المجال الجوي األوروبي الواحد —أوروبا : مقتطفات من  أ)
994-objectives-environmental-http://www.sesarju.eu/environment/sesar%E2%80%99s 

  على:سوف یعمل برنامج المجال الجوي األوروبي الواحد 

 ؛٢٠٠٥تقییم األداء البیئي الحالي لنظام النقل الجوي األوروبي مقارنة بالنظام الذي كان قائما في عام  •

 حزم العمل الفنیة والتشغیلیة التي تعالج المسائل البیئیة للمجال الجوي األوروبي الواحد؛ إقرار •

 وضع منهجیة وتطبیقات للمساندة بغرض تتبع األداء البیئي للبرنامج؛ •

 نشر حزم العمل الفنیة والتشغیلیة التي تقدم الفوائد البیئیة؛تحدید خطط عمل تمكِّن من  •

إشــراك كافــة شــركاء المجــال الجــوي األوروبــي الواحــد وٕابالغهــم بضــرورة وضــع األداء البیئــي فــي صــمیم مشــاریعهم والســعي  •
 عزیز القدرات وتنطوي على فوائد بیئیة؛المتواصل إلى تقدیم حلول إلدارة الحركة الجویة تتسم باألمان والكفاءة وت

فـي  لمتطلبـات القانونیـة والتنظیمیـة األوروبیـة فـي مجـال البیئـة التـي تـؤثر علـى الطیـران،واضـح لعلى الفهـم التـام وال المحافظة •
 وضمان االمتثال لها؛ ضوء ما تشهده هذه المتطلبات من تطور مستمر،

 عضاء المجال الجوي األوروبي الواحد، وتكییفه وفقا الحتیاجاتهم؛توفیر التدریب البیئي ومواد التوعیة لجمیع أ •

 لضمان إطالع أصحاب المصلحة المعنیین على األنشطة البیئیة للبرنامج على النحو الصحیح. إستراتیجیةتنفیذ  •
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  تغییر في المجال الجوي إرشادات هیئة الطیران المدني بشأن تطبیق عملیةCAP 725 — المرجع  –مقتطفات من: المملكة المتحدة   ب)
  المتطلبات البیئیة –اقتراح تغییر المجال الجوي  -لمرفق باء ا

  مقدمة – ١القسم 
الخاص بالتبـاین) (حكومـة  ٢٠٠٤المالحة الجویة) لهیئة الطیران المدني (التي تتضمن التوجیه ( ٢٠٠١تقتضي توجیهات عام   -١

ــة، ني فــي االعتبــار "الحاجــة بقــدر اإلمكــان إلــى تخفــیض اآلثــار البیئیــة لعملیــات الطیــران ) أن تأخــذ هیئــة الطیــران المــد٢٠٠١ صــاحبة الجالل
المــدني، وخاصــة اإلزعــاج والمضــایقات التــي تمــس الجمهــور مــن جــراء ضوضــاء الطــائرات واالهتــزازات، واالنبعاثــات الصــادرة مــن محركــات 

 جهات المتقدمة بطلب التغییر القیام" على السیاسات المجال الجوي دیریة"مالطائرات، ومراقبتها والتخفیف منها". ومن أجل تحقیق هذا، تشترط 
لقـائمین تقییم بیئي. وتتباین تغییرات للمجال الجوي كما یتباین مدى التقییم البیئي من حالة إلى أخرى. وتتمثل وظیفة هـذه الوثیقـة فـي مسـاعدة اب

المعلومات البیئیة الكافیة لفائدة المشاورات العامة ولكي تسترشد بها عملیة صنع  على إعداد اقتراحات بتغییرات تطال المجال الجوي على تقدیم
  القرار.

، یتعــین علــى الجهــات المتقدمــة مدیریــة سیاســات المجــال الجــويللضــمان معالجــة مختلــف مجــاالت التقیــیم البیئــي التــي تقــدمها   -٢
  :بطلب التغییر تقدیم وثائق تتضمن األجزاء التالیة المحددة بوضوح

  )؛٣٣ – ٢٨وصف التغییر المطلوب في المجال الجوي (انظر الفقرات   أ)
  )؛٣٨ -٣٤تنبؤات الحركة (انظر الفقرات   ب)
  )؛٥و  ٤تقییم لآلثار على الضوضاء (انظر القسمین   ج)
  )؛٦تقییم للتغییر فیما یتصل باحتراق الوقود/ثاني أكسید الكربون (انظر القسم   د) 
  )؛٧یة الهواء المحلي (انظر القسم تقییم لألثر على نوع  هـ)
  ).٩(انظر القسم  صادي لألثر البیئي، حسب االقتضاءتقییم اقت  و)

تقدم هذه الوثیقة خطوطا عریضة للمنهجیات ذات الصلة الستخدامها في التقییم البیئي. فهي لیست دلیال إرشادیا مكـتمال بشـأن   -٣
علــى المزیــد مــن التفاصــیل فــي الملحــق أو التمــاس المســاعدة مــن ذوي الخبــرة إذا أقتضــى كافــة جوانــب الموضــوع. ویتعــین علــى القــراء االطــالع 

 األمر. ویكمن الغرض من هذه الوثیقة في توضیح المعلومات البیئیة المطلوب إدراجها فـي الطلـب المتعلـق بـاقتراح تغییـر المجـال الجـوي. فهـي
أكثـر ممـا هـو وارد فـي التشـریع الحـالي والمـادة اإلرشـادیة الصـادرین عـن وزارات  ال تضع التزامات إضافیة على الجهات المتقدمة بطلب التغیر

  النقل والوزارات الحكومیة األخرى.
) إلـــى ٣٦الفقـــرة  – ٢٠٠٢، وزارة النقـــل والحكومـــة المحلیـــة وشـــؤون األقـــالیمتقضـــي المـــادة اإلرشـــادیة المقدمـــة مـــن إدارة النقـــل (  -٤

غییرات التي تجري على ترتیبات المجال الجوي (التي تشمل اإلجراءات الخاصة باستخدام المجال الجـوي بأن الت مدیریة سیاسات المجال الجوي
عنـدما ال تتـیح  أو عندما  یتضح أنه سـینتج عنهـا فوائـد بیئیـة عامـة وفقط الخاضع للرقابة باإلضافة إلى تصمیمه) "ینبغي إجراؤها بعد التشاور،

  لجوي واألولویة المطلقة للسالمة  أي بدیل عملي".االعتبارات المتصلة بإدارة المجال ا
) إطارا اسـتراتیجیا للثالثـین سـنة المقبلـة. فهـو یقـر ٢٠٠٣ إدارة النقلیضع الكتاب األبیض للحكومة المعنون "مستقبل الطیران" (  -٥

ات إلحـداث زیـادة مماثلـة فـي السـعة بفوائد التوسع في السـفر الجـوي. ویـدعم المضـي قـدما فـي تطـویر سـعة المطـارات بمـا فـي ذلـك اتخـاذ خطـو 
الجـوي  لاالستیعابیة للمجال الجوي بید أنه "یشترط أن نفعل أكثـر ممـا هـو قـائم حالیـا لتخفـیض وتخفیـف اآلثـار البیئیـة الناجمـة عـن تطـویر النقـ

  والمطارات".
، البیئــة واألغذیــة والشــؤون الریفیــةوزارة التنمیــة المســتدامة ( إســتراتیجیتهااضــطلعت الحكومــة بتنقــیح  ٢٠٠٥وفــي آذار/ مــارس   -٦

إدارة النقــل والحكومــة المحلیــة وشــؤون ) التــي حّلــت محــل اإلســتراتیجیة المســتدامة الــواردة فــي المــادة اإلرشــادیة حــول األهــداف البیئیــة (٢٠٠٥
وزارة التجـارة تـاب األبـیض للطاقـة (، وخاصـة، الك١٩٩٩). وتأخذ اإلستراتیجیة المنقحة في االعتبار التطـورات الجدیـدة منـذ عـام ٢٠٠٢ األقالیم

) والمبــادرات الدولیــة. ویتمثــل هــدف اإلســتراتیجیة الجدیــدة للتنمیــة المســتدامة فــي التأســیس علــى اإلســتراتیجیة الســابقة ولــیس ٢٠٠٣ والصــناعة
  عنها. النأي



 
App A-3 ) أمثلة للشروط واإلرشادات الرسمیة للتقییمات البیئیة —) أالمرفق  

 

  تتمثل المبادئ الموجهة إلستراتیجیة التنمیة المستدامة للمملكة المتحدة فیما یلي:  -٧
  لعیش في الحدود البیئیة؛ا  أ)

  كفالة إیجاد مجتمع قوي ومعافى ومنصف؛  ب)
  تحقیق اقتصاد مستدام؛  ج)
  تشجیع الحكم الرشید؛  د)
  التحلي بالمسؤولیة في استخدام العلم.  هـ)

ؤكـد علـى لكي تكون السیاسة مستدامة، ال بد لها من احترام كافة تلك المبادئ الخمسة مع اإلقرار بأن بعض السیاسات سـوف ت  -٨
  ات بطریقة صریحة وشفافة.من غیرها. وینبغي إجراء أي مقایض مبادئ معینة أكثر

تنـــاقش اإلســـتراتیجیة المؤشـــرات الخاصـــة باالســـتهالك واإلنتـــاج المســـتدامین بـــالرغم مـــن أنـــه لـــم تنشـــر حتـــى اآلن قائمـــة نهائیـــة   -٩
عنـي قیــاس النجـاح فــي سـیاق فصــل العالقـة بــین النمـو االقتصــادي بالمؤشـرات. ویجـري وضــع تلـك المؤشــرات إلظهـار "فــك التقـارب". وهــو مـا ی

م مـن أن والضرر البیئي. وفیما یتعلق بالطیران، فقد تم اقتراح ذلك فیما یتصل بالعالقة بین غازات الدفیئة والناتج المحلـي اإلجمـالي، علـى الـرغ
  التفاصیل الدقیقة في هذا الصدد لم تنشر بعد.

للجهـات المتقدمـة  بطلـب التغییـر وینبغـي نظـر فـي األثـر البیئـي الـذي یحدثـه التغییـر فـي المجـال الجـوي. ال یجـب ومنذ البدایـة،  -١٠
إدارة البحــوث ، وٕاذا اقتضــى األمــر، مــع مــوظفي مدیریــة سیاســات المجــال الجــويمناقشــة النوایــا العامــة للتقیــیم البیئــي مــع المســؤول عــن مشــروع 

إجــراء تلــك المناقشــات قبــل أي شــكل مــن أشــكال  وینبغــيلمشــورة اســتنادا إلــى مــا لــدیهم مــن خبــرات. الــذین ســوف یقــدمون اواالستشــارات البیئیــة 
المشــاورة الخارجیــة. فكــل تغییــر للمجــال الجــوي لــه خصوصــیته ویطــرح قضــایا مختلفــة، بینمــا المــادة اإلرشــادیة المتضــمنة فــي هــذه الوثیقــة هــي 

  بطبیعة الحال مادة یغلب علیها الطابع العام.
علوم البیئة هي علوم تتطور باستمرار، وتصف هذه الوثیقة طرق التقییم المعمول بها حتـى تـاریخ النشـر. ومـن الجـائز جـدا أن و   -١١

یجري وضع منهجیات جدیدة قائمة على المبادئ السلیمة. وبناء على ذلك، سوف تخضع هـذه الوثیقـة إلـى االسـتعراض والتحـدیث بمـا یكفـل أن 
  تعكس "أفضل الممارسات".

تخضع تغییرات المجال الجوي بشـكل متزایـد إلـى مناقشـات الجمهـور، ومـن المهـم أن یـتم تنفیـذ التقیـیم البیئـي ومـا یـرتبط بـه مـن   -١٢
ات تشاور مع الجمهور بصورة كاملة. فالدراسة غیر الكاملة للقضـایا البیئیـة مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى تـأخیر معالجـة االقتراحـات الخاصـة بتغییـر 

  ي.المجال الجو 
 بمناقشــة الطــابع العــام للتغییــر مــع المســؤول عــن المشــروع فــي  ومــن المهــم للغایــة أن تقــوم الجهــات المتقدمــة بالطلــب للتغییــر  -١٣

. وهــذا مــن شــأنه أن یحــول دون إهــدار الجهــود. فعلــى ســبیل المثــال، یمكــن للجهــة المتقدمــة بطلــب التغییــر أن "مدیریــة سیاســات المجــال الجــوي"
الحسابات التقریبیة، أن بعض اآلثار المترتبة على التغییر صغیرة نسبیا. وفي حالة كهـذه، یمكـن للمسـؤول عـن المشـروع فـي تبرهن، عن طریق 

اإلشارة إلى عدم جدوى إجراء المزید من الصقل للحسابات. وتكمـن الرسـالة هنـا فـي أن التحلیـل ینبغـي أن یكـون  مدیریة سیاسة المجال الجوي""
  معلومات المستمدة منه.متناسبا مع فائدة ال

 إتبـاعهمتستخدم المصطلحات التالیة لإلشارة إلى درجة االمتثال المتوقعة من جانب الجهات المتقدمـة بطلـب للتغییـر فـي سـیاق   -١٤
  لهذه المادة اإلرشادیة:

  طلح؛على الجهات المتقدمة بطلب للتغییر تلبیة تلك المتطلبات على نحو تام عند استخدام هذا المص — یجب  أ)
للجهات المتقدمة بطلب للتغییـر تلبیـة تلـك المتطلبـات علـى نحـو تـام مـا لـم یكـن هنـاك سـبب كـاف یلـزم االتفـاق  — ینبغي  ب)

علیــه كتابیــا مــع المســؤول عــن مشــروع "مدیریــة سیاســات المجــال الجــوي" والظــروف المســجلة فــي الوثــائق الرســمیة لتغییــر 
  المجال الجوي؛

  بطلب للتغییر تحدید ما إذا كانت هذه المادة اإلرشادیة مالئمة لظروف تغییر المجال الجوي.للجهات المتقدمة  —یجوز   ج)



بشأن التقییم البیئي للتغییرات التشـغیلیة المقترحة شاداتإر   
 App A-4   في إدارة الحركة الجویة

 

وقــد تــم تظلیــل الكلمــات الــثالث بــالخط العــریض فــي الــنص عنــد اســتخدامها لإلشــارة لإلجــراءات التــي تتخــذها الجهــات المتقدمــة   -١٥
  بطلب للتغیر.

  النص التالي مقسم إلى ثمانیة أقسام:  -١٦
  مبادئ التقییم البیئي؛ – ٢سم الق  أ)

  المدخالت على التقییم البیئي؛ – ٣القسم   ب)
  الضوضاء: التقنیات القیاسیة؛ – ٤القسم   ج)
  الضوضاء: طرق إضافیة؛ – ٥القسم   د)
  تغیر المناخ؛ – ٦القسم   هـ)
  نوعیة الهواء المحلي؛ – ٧القسم   و)
  الرؤیة؛ الهدوء والتدخل في – ٨القسم   ز)
  التقییم االقتصادي لألثر البیئي. – ٩القسم   ح)
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  طلبات واإلرشادات الرسمیة للتقییمات البیئیةالمت – الوالیات المتحدة األمریكیةمقتطفات من:   ج)
أمـا التقیـیم  .١السیاسات التي تتبعها الوكاالت االتحادیة على المستوى الوطني بغـرض تقیـیم اآلثـار البیئیـة قانون السیاسة البیئیة الوطنیة"یشكل" 

ركـة الجویـة، فإنـه یـتم بمقتضـى األمـرین الصـادرین عـن "اإلدارة البیئي الذي ُیجرى فـي الوالیـات المتحـدة للتغییـرات التشـغیلیة المقترحـة إلدارة الح
معالجة المسائل المتصلة بالمجال  جراءاتإ JO7400.2، واألمر اآلثار البیئیة: السیاسات واإلجراءات  1050.1Eاالتحادیة للطیران"، وهما األمر 

یل محــددة بشــأن التقیـیم فــي مجـال إجــراءات الطیـران، وتلبــي فــي وتتضـمن سیاســات "اإلدارة االتحادیـة للطیــران" تفاصـ٣ .٢).٣٢(الفصــل الجـوي 
  الوقت ذاته المتطلبات المنصوص علیها في قانون السیاسة البیئیة الوطنیة.

 بتزوید "اإلدارة االتحادیة للطیران" بثالثة مستویات من وثائق االستعراض البیئي استنادا إلى تلك التي یشـترطها "قـانون 1050.1Eویقضي األمر 
ل كثافـة، بینمـا السیاسة البیئیة الوطنیة" وهي: اإلقصاء المطلق، والتقییم البیئي، وبیان اآلثـار البیئیـة. وُیعـد ا"إلقصـاء المطلـق" خیـار التقیـیم األقـ

عـادة فـي آثـار بیئیـة  كثافة. ووضعت اإلدارة االتحادیة للطیران قائمـة بـإجراءات اعتبـرت أنهـا ال تتسـبب الخیار األكثریمثل "بیان اآلثار البیئیة" 
). وتلـك اإلجـراءات قابلـة لـإلدراج فـي فئـة اإلقصـاء المطلـق، ممـا یعنـي ٣١٢إلى  ٣٠٧بارزة (انظر أمر اإلدارة االتحادیة للطیران  الفقرات من 

یتعلـق بـاإلجراءات  أمـا فیمـا ٤أنها مستثناة من أي استعراض بیئي إضافي رهنـا بعـدم وجـود أي ظـروف اسـتثنائیة تنطبـق علـى اإلجـراء المقتـرح.
د مـا إذا المقترحة التي ال ینطبق علیها اإلقصاء المطلق، فیشترط إجراء تقییم بیئي أو بیان لألثر البیئي. والهدف من إجراء تقییم بیئي هـو تحدیـ

احتمـال أن تكـون آثـار اإلجـراء كان اإلجراء المقتـرح أو بدائلـه تنطـوي علـى إمكانیـة إحـداث أثـر بـارز علـى البیئـة. وٕاذا أشـار التقیـیم البیئـي إلـى 
یحلـل جمیـع بـدائل المشـروع وآثـاره المحتملـة، فضـال عـن خیـارات  اد بیـان بـاألثر البیئـيالمقترح كبیرة، سوف تقوم اإلدارة االتحادیة الطیران بإعـد

  تخفیف اآلثار.

                                                           
   ، المتاحة على الموقع الشبكي:١٥٠٨إلى  ١٥٠٠، األجزاء من ٤٠مدونة اللوائح االتحادیة رقم  -١

-title40-2011-searchPath=Title+40%2FChapter+V&granuleId=CFRhttp://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&
vol33&oldPath=Title+40%2FChapter+I&fromPageDetails=true&collapse=true&ycord=156-title40-2011-id1102&packageId=CFR-part-vol33   

http://www.faa.gov/documentLibrary/media/order/energy_orders/1050-1E.pdf     ٢- . 
  http://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/AIR.pdf . ٣-  
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App A-5 ) أمثلة للشروط واإلرشادات الرسمیة للتقییمات البیئیة —) أالمرفق  

 

سـتخدامها أثنـاء إجـراء تحلیـل األثـر البیئـي لكـل فئـة مـن موجزا للمتطلبـات واإلجـراءات التـي یتعـین ا  1050.1Eیقدم أمر اإلدارة االتحادیة للطیران
تـالي ال فئات الموارد. ویقتضي قانون السیاسة البیئیة الوطنیة أن یكون نطاق الدراسات والتحلیالت متناسبا مع مدى األثـر البیئـي المحتمـل، وبال

ة للحركـة الجویـة، فـإن اآلثـار التـي تجـري دراسـتها بالتفصـیل تنطبق كل فئة لألثر على كل إجراء طیران مقترح. وفي مجال اإلجـراءات التشـغیلی
من أمر إدارة الطیران االتحـادي   ٣٢هي في الغالب الضوضاء، واحتراق الوقود وانبعاثات ثاني أكسید الكربون، حسب االقتضاء. ویقدم الفصل 

JO 7400.2J المقترحـة واإلجـراءات اإلداریـة. وعلـى وجـه الخصـوص،  إجـراءات مفصـلة للقیـام باالستعراضـات البیئیـة إلجـراءات المجـال الجـوي
دد تحدد هذه السیاسـة االرتفاعـات المحـددة التـي یجـب أن تجـري بالنسـبة لهـا تحلـیالت بعینهـا، والعتبـات التـي ینبغـي عنـدها تقیـیم أهمیـة أثـر محـ

البیئـي للحركـة الجویـة (انظـر  أمـر إدارة الطیـران  مثل الضوضاء، وبعضا مـن الظـروف االسـتثنائیة التـي ینبغـي أخـذها فـي االعتبـار فـي التقیـیم
). وترد أمثلة تقییمـات اإلدارة االتحادیـة للطیـران فـي مجـال التغییـرات التشـغیلیة للحركـة الجویـة فـي ٢القسم  ٣٢الفصل  JO-7400.2Jاالتحادي 

  .٥المرفق 
ات األثـر البیئـي التـي یجـب معالجتهـا فـي نطـاق التقیـیم البیئـي. هناك ثمـاني عشـرة فئـة مـن فئـ1050.1Eفي نطاق أمر اإلدارة االتحادیة للطیران 

ویمكن الحصول على معلومات إضافیة عن المتطلبات واإلجراءات لتحلیـل كـل فئـة مـن الفئـات فـي المرفـق  ،وترد أدناه قائمة فئات األثر البیئي
  :1050.1Eألف من أمر اإلدارة االتحادیة للطیران 

  فئات األثر البیئي:
 لهواءنوعیة ا •
 الموارد الساحلیة •
 االستخدام المتوائم لألراضي •
 آثار البناء •
 (و) ٤قانون وزارة النقل القسم  •
 المزارع •
 األسماك، والحیاة البریة، والغطاء النباتي •
 أودیة الفیضانات •
 المواد الخطرة، ومنع التلوث، والنفایات الصلبة •
 الموارد التاریخیة والمعماریة واألثریة والثقافیة •
 اثات الخفیفة واآلثار البصریةاالنبع •
 الموارد الطبیعیة، وٕامداد الطاقة، والتصمیم المستدام •
 الضوضاء •
 اآلثار (المستحّثة) الثانویة •
 اآلثار االجتماعیة االقتصادیة، والعدالة البیئیة، ومخاطر الصحة والسالمة البیئیة على األطفال •
 نوعیة المیاه •
 األراضي الرطبة •
 الطبیعیة  المناظرأنهار المناطق البریة و  •

 





 
 
 
 
 

App B-1  

  )ب(المرفق 

منهجیات التقییم والبارامترات 
  البیئیة الرئیسیة

  المقدمة   -١
ق بطرق ومقـاییس تعل، یقدم هذا المرفق تفاصیل محددة ت٣الفصل من  ٤-٣والفقرة  و ٢ل الفصمن  ٤-٢الفقرة المادة الواردة في  تأسیسًا على

أمثلـة ویعطـي واحتـراق الوقود/وانبعاثـات غـازات الدفیئـة،  م التعـرض للضوضـاء، ونوعیـة الهـواءبتقیـیالمنهجیـات الخاصـة  التقییم. ویشرح المرفـق
، ال بـد فعالـةلكـي تكـون بیانـات التقیـیم البیئـي  ،مختلف المقاییس التي یمكن تطبیقها على هذه العملیات. وكما تـم التأكیـد علیـه فـي هـذه الوثیقـةل

فـي الخیـارات بعنایـة النظـر لـوائح المعمـول بهـا. وینبغـي النمـاذج المنفـذة وأن تسـتوفي جمیـع الصـمیم عملیـات تبشكل كـاف جمیـع  تعضد أن لها
مــوارد االیكــاو  وتــوفرن كیفیــة اســتخدام النتــائج. ، فضــال عــفــة التقییمــات والمقــاییس المختــارةكاونــوع نطــاق فــي المتعلقــة ببیانــات خــط األســاس، و 

حسـب  ،وثـائق األخـرى التـي یـرد ذكرهـا فیمـا یلـيالعدیـد مـن الفضـال عـن  ،ت وانبعاثـات المحركـاتالمزید من المعلومات بشأن ضوضاء الطائرا
  االقتضاء.

  الضوضاء   -٢
  التقییم  أ) 

باســتخدام میكروفونـــات مقّومــة إلـــى القیــاس المباشـــر للضوضــاء  تتـــراوح مــنضوضــاء الطــائرات باســـتخدام تقنیــات مختلفــة،  یمكــن إجــراء تقیـــیم
، تحدد لجنة حمایة البیئة في مجـال الطیـرانو ك الغرض. مة لذلماستخدام أدوات مصأو من خالل  المحاكاة المتعددة السرعة سالیباالستعانة بأ

أثنــاء االجتمـاع الثــامن ففـي . التــي تناسـب مــع األسـالیب الحســابیة لقیـاس االتجاهـات العالمیــةضوضـاء طـرق تصــمیم نمـاذج ال مـن وقـت آلخــر،
 تــم تحدیــد النمــاذج التالیــة: أداة التصــمیم البیئــي للطیــران علــى ســبیل المثــال، ،٢٠١٠فــي عــام  ل الطیــران المنعقــدالبیئــة فــي مجــا للجنــة حمایــة

)AEDT(المدنیــــة لطــــائرات، والطبعــــة الثانیــــة لنمــــوذج كونتــــورات الضوضــــاء ل )ANCON2(ونظــــام دراســــات التعــــرض لضوضــــاء المطــــارات ، 
 ٍ)STAPES(.١   

، وهـي  " ANP)( الطـائراتوأداء ضوضـاء قاعـدة بیانـات "مثـل الموثوقـة  مصـادراللضوضاء من عدد من یمكن الحصول على بیانات مستوى ا
موصــى بهــا لحســاب طریقــة "، ٩٩١١مــع وثیقــة اإلیكــاو  یســتخدمممي نمــاذج ضوضــاء الطــائرات، مصــدر دولــي للبیانــات علــى اإلنترنــت لمصــ

 المالحــــة الجویــــة لســــالمةالمنظمــــة األوروبیــــة  هــــذه، التــــي تتعهــــدها اتقاعــــدة البیانــــو . )Doc 9911(" الضوضــــاء حــــول المطــــارات اتكونتــــور 
. وینبغـي الحـرص علـى ضـمان ./http://www.aircraftnoisemodel.orgبعـد التسـجیل علـى الموقـع الشـبكي: ، متاحـة للجمهـور (یوروكـونترول)

نتـائج مختلفـة  مع تلك المسـتخدمة عملیـا، وٕاال سـوف یترتـب علـى اسـتخدام النمـاذج المصممة بموجب هذه النماذج إجراءات الطائرات واءمأن تت
 .عن تلك المستخلصة من واقع الممارسة

  على معلومات إضافیة بشأن حساب مستوى الضوضاء في محیط المطارات.) Doc 9911( تحتوي وثیقة اإلیكاوو 
  المقاییس  ب)

 النتــائج. وكمـا یتضـح مــناسـتخدام غــرض مـن لتقیـیم ضوضـاء الطــائرات. وتتوقـف مالءمـة أي مقیــاس بعینـه علـى الشــائعة  هنـاك مقـاییس كثیـرة
القـــیم  فـــأن بعـــض المقـــاییس یعطـــي القیمـــة المباشـــرة لضـــغط الصـــوت النـــاجم عـــن حـــدث واحـــد، بینمـــا یعطـــي الـــبعض اآلخـــر، ١ –الجـــدول ب 

  . ةالمتوسط
                                                           

  .) Doc 9938( تقریر االجتماع الثامن للجنة اإلیكاو المعنیة بحمایة البیئة في مجال الطیران  ١-



بشأن التقییم البیئي للتغییرات التشـغیلیة المقترحة شاداتإر   
 App B-2   في إدارة الحركة الجویة

 

  لضوضاء الطائرات االستخدام الشائعةالمقاییس     ١ –الجدول ب 
 التعریف االسم الكامل االختصار
 مقاییس الحدث الواحد

Lmax (LAmax) (LCmax) ضــــــــغط مســــــــتوى الحــــــــد األقصــــــــى ل
  الصوت

 ألف وجیم)ب مرجح(ال

احــد. وعــادة مــا یــتم أیضــا تطبیــق و صــوتي للصــوت أثنــاء حــدث  مســجل أعلــى مســتوى
 " و "جیم" و "دال") ءلف" و "با"أ ترجیحعلى سبیل المثال، الترجیح التردد (

SEL or LAE  
(SELC or LCE)  مســــــــتوى التعـــــــــرض لحــــــــدث واحـــــــــد

  ألفالمرجح ب
 جیم) (مرجح بـ

لناتجـة أثنـاء حـدث واحـد مستوى الصوت الذي یحتوي نفـس طاقـة الضوضـاء اإلجمالیـة ا
 "ألف" أو "جیم". واحدة وعادة ما یطبق علیها الترجیح ة في ثانیةلكنها مضغوط

EPNL  المســــــــــــــتوى الفعلــــــــــــــي للضوضــــــــــــــاء
 الملحوظة

أثنـاء إصــدار  للضوضـاء الملحوظــة كمـا تـم التوصــل إلیـه حســابیاقیـاس المسـتوى الفعلــي 
حســـابیا مـــن قـــیم للضوضــاء الملحوظـــة  ةالفعلیـــلمســـتویات اســـتخالص ا دات. ویـــتمالشــها

بــــــنفس الطریقــــــة التــــــي  )PNLT( الملحوظــــــةللضوضــــــاء الصــــــوت المصــــــحح مســــــتوى 
مـن قـیم مسـتوى الصـوت المـرجح "ألـف"  )SEL( التعرض للصوت ها مستوىیستخلص ب

 ثواني. ١٠المستخدم هو  يالمرجعالزمن ، إال أن )dBA(  یبلالدیسب

 المقاییس التراكمیة
Leq (LAeq)  لصوت المكافئاضغط مستوى  

  ألف)بـ  حمرج(ال
 

 المتغیــرصــوت لالصــوت المطــرد االفتراضــي الــذي یحتــوي علــى نفــس الطاقــة الصــوتیة ل
 الترددات "ألف". . وعادة ما یتم تطبیق ترجیحنيفعلي في نطاق زمال

DNL or Ldn  أثناء النهـار  مستوى الصوتمتوسط
 لیل ال -

ى ضـــغط الصـــوت ســـاعة اســـتنادا إلـــى مســـتو  ٢٤مســـتوى الصـــوت علـــى مـــدى متوســـط 
) للضوضــاء مــثال یبلدیســ ١٠یبل () حیــث یــتم فــرض عقوبــة تحــدد بالدیســLeqالمكــافئ (
 دث أثناء فترة اللیل. التي تح

DENL or Lden  مســــــــتوى الصــــــــوت نهــــــــارا متوســــــــط
 ومساءا ولیال

یبل الدیســــتم إضــــافة عقوبــــة ســــاعة حیــــث تــــ ٢٤مســــتوى الصــــوت علــــى مــــدى متوســــط 
ــــي تحــــدث ــــرة مســــائیة محــــددة، وُتفــــرض للضوضــــاء الت ــــة دیســــ" فــــي فت  " أعلــــىیبلعقوب

  للضوضاء التي تحدث أثناء فترة اللیل.
 

NEF الـذي المسـتوى الفعلـي للضوضـاء الملحوظـة  في المستقبل استنادا إلـى التنبؤ بالضوضاء لتعرض للضوضاءا التنبؤ بمدى
  .إضافي للعملیات التي تحدث أثناء اللیل من العملیات، مع ترجیح تحدثه طائفة

 

 المقاییس القائمة على الزمن
TA امحددتجاوز فیه الضوضاء مستوى ذي تالزمن اإلجمالي أو النسبة المئویة للزمن ال الزمن الزائد. 
TALA محیط.للزمن الذي تتجاوز فیه الضوضاء المستوى ال المئویةإجمالي الزمن أو النسبة  محیطالزمن الزائد على المستوى ال 
TAUD إجمالي الزمن أو النسبة المئویة للزمن الذي تكون فیه ضوضاء الطائرة مسموعة زمن السماع. 

 على العتبة ةئمس الضوضاء القاییامق

Nxx األحــــداث مــــراتدد عــــ – 
إلـــى عتبـــة   (xx)یرمـــزحیـــث 

  مستوى الضوضاء بالدیسیبل

علـى سـبیل الضوضـاء مسـتوى عتبـة محـدد، فیهـا تتجـاوز  العدد اإلجمالي لألحداث التي العدد الزائد
ألـف) بتـرجیح یبل (دیسـ ٧٠ الــ  ، ویعتبر عـدد األحـداث التـي تتجـاوز عتبـة)N70(المثال

 .في هذا المقیاس ائعة االستخدامشصیغة 



 
App B-3 ) یم والبارامترات البیئیة الرئیسیةمنهجیات التقی —) بالمرفق  

 

 ن مختلفـة. ویمكـن الحصـول علـىوالتـي تسـتخدم فـي بلـدا ١ – ءالواردة في الجدول بـا تلكمن المستمدة ة ناك أیضا عدد من المقاییس الفرعیهو 
ارة البحــوث واالستشــارات إدتقریــر  تخداماتها فــي عــدد مــن المصــادر، منهــا علــى ســبیل المثــالالمزیــد مــن المعلومــات عنهــا وعــن مواصــفاتها واســ

  .0904٢للملكة المتحدة  البیئیة
، في إطـار تحلیـل ضوضـاء الطـائرات، منطقـة كونتـورات الضوضـاء ستخدمكثیرا ما تُ ، تلك المقاییسلیة حسابالعملیات الاالكتفاء بباإلضافة إلى 

 .، لوصف آثار الضوضاءالضوضاء تاعدد السكان داخل كونتور و بالكیلومتر المربع أو المیل المربع) غالبا تقاس  (التي

  نوعیة الهواء   -٣
  التقییم  أ)

  نوعیة الهواء هما:تقییم الرئیسیان ل المجاالن

  جرد االنبعاثات؛  أ)

  .ز الملوثاتلتركُّ  تشتتالإعداد نماذج   ب)

التخطـیط و  ،، واالمتثـالوتقـدم أساسـا لإلبـالغفـي البیئـة  التي تُبـثمختلفة االنبعاثات الالكتلة اإلجمالیة ألنواع حصر عملیة جرد االنبعاثات  تتیح
  .عداد نماذج التشتت لتركُّز الملوثات. لذلك یمكن استخدام الجرد كمدخل إلأثر االنبعاثات لتخفیف

 نبعثـة، ومـا یترتـب علـىز الملوثات، عن طریق وضع نمـاذج لعملیـة نقـل الغـالف الجـوي للملوثـات المربط االنبعاثات بترك التشتت تتیح نمذجةو 
اسـتخدام نمـوذج لحسـاب التفـاعالت الكیمیائیـة للملوثـات  قیـد النظـر، یمكـن النظـر فـيزها وتوزیعها مكانیا وزمنیا. وحسـب الملوثـات ذلك من ترك

  في الغالف الجوي و/أو ترسب الجزیئات.

المسـتقبلي لملوثـات الماضـي والـراهن و/أو ب القائم على جرد االنبعاثات ووضـع نمـاذج تشـتتها مـن إجـراء تقیـیم لتركـز اركالمهذا النهج  ویمكِّن 
لحســاب األثــر الــذي تحدثــه  علــى ســبیل المثــال لتشــتتمصــادر انبعاثــات فردیــة. ویمكــن اســتخدام نمــوذج ا الناشــئ عــنالمطــارات أو  بــالقرب مــن

  االنبعاثات المعدلة على نوعیة الهواء بالقرب من المطار. 

نفاثــة الكبیــرة أكســید الكربــون والهیــدروكربون لمعظــم المحركــات ال وأولأكاســید النیتــروجین ت صــة بمؤشــرات انبعاثــاالمعلومــات الخاوقــد تــم جمــع 
و ألغـراض إصـدار الشـهادات النبعاثـات المحركـات، . لـدى االیكـاو انبعاثات محركـات الطـائراتفي بنك المعلومات المتعلقة ب الحالیة في العالم

انبعاثـات العـوادم كاو. ویقتصر بنك المعلومات هذا على معلومـات ی، المجلد الثاني لال١٦ روط الملحققیاس مؤشرات االنبعاثات وفقا لش یجري
ن عـن دقتهـا. وقـد تـوفیر هـذه المعلومـات وهـم المسـؤولون الوحیـدو . ویقوم صـناع المحركـات بفقط اإلنتاجالتي دخلت مرحلة محركات الطائرات ل

بید أنه لم یتم التحقق منها بشكل مستقل ما لم تـتم  ،حمایة البیئة في مجال الطیرانبه لجنة  تضطلعُجمعت المعلومات في إطار العمل الذي ا
یكـاو، وهـو متـاح علـى بالنیابـة عـن اال )EASA( ةاألوروبیـ السـالمة الجویـةاإلشارة إلى خالف ذلك. ومستودع البیانات هـذا محفـوظ لـدى وكالـة 

تطبیـــق المعلومـــات  ومـــع ذلـــك، ینبغـــي االنتبـــاه عنـــد. .emissions.php-engine-eu/environment/edb/aircrafthttp://easa.europaموقـــع اإلنترنـــت 
تحلــیالت  ، مــا لــم ُتجــرالفعلیــة تلــك الناتجــة عــن العملیــاتل المســتویات الموجــودة عــادة ال تعــد مطابقــة حیــث أنهــذه الــواردة فــي قاعــدة البیانــات 

المتضـمنة فـي إضـافیة بشـأن اسـتخدام المعلومـات معلومـات )، Doc 9889یكـاو لنوعیـة هـواء المطـارات (. وتـرد فـي دلیـل االإلثبات ذلـك إضافیة
  .المادة الجسیمیة، بما في ذلك منهجیة التقریب من الدرجة األولى لتقییم انبعاثات بنك المعلومات
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بشأن التقییم البیئي للتغییرات التشـغیلیة المقترحة شاداتإر   
 App B-4   في إدارة الحركة الجویة

 

  المقاییس  ب)
أو األطنـان).  بالكیلوجرامـاتعادة مـا تقـاس لالنبعاثات للفترة قید التقییم (ند إجراء جرد لالنبعاثات، یكون المقیاس المعتاد هو الكتلة اإلجمالیة ع

 مـن البلیـونللمتـر المكعـب أو أجـزاء ، یقاس تركیز (الكتلة الملوثة حسب الحجم أو الهواء) بوحدات مثـل المیكـوجرام یتعلق بتحلیل التشتتوفیما 
أو  أو من الملیون. ویستند التقییم إلى الكمیات اإلحصائیة للتركیز، على سـبیل المثـال: بطـرق سـنویة أو یومیـة أو كـل سـاعة، وبالنسـب المئویـة

  الترددات الزائدة.

  استهالك الوقود وغازات الدفیئة   -٤
  التقییم  أ)

المحتـرق فـي عامـل  الوقـودكمیـة نبعثـة مـن احتـراق أنـواع الوقـود مـن خـالل ضـرب حساب كمیة ثاني أكسید الكربـون الم على وجه العموم یمكن
اسـتهالك الوقـود. وبالنسـبة لحالـة تقییم عملیة خطوات نفس  إتباعینبغي  ،عملیة تقییم انبعاثات ثاني أكسید الكربونب انبعاث مالئم. ولذلك، للقیام

منهجیــة ول علــى اســتخدام عامــل االنبعاثــات الــوارد فــي ع الــد، ُتشــجالتقلیــدي لطیــران اوقــود احتــراق  الناشــئة عــنانبعاثــات ثــاني أكســید الكربــون 
 ٣كیلـوجرام مـن غاسـولین ٣،٠٥أو رام من ثاني أكسید الكربـون، كیلوج /كیلو جرام من وقود النفاثات ٣،١٧٥(ب انبعاثات الكربون اساالیكاو لح

ینبغي اسـتخدام عامـل كثافـة الوقـود لتحویلـه  ،بوحدات الحجم (مثال باللترات) مقاسة ود. وٕاذا كانت كمیة الوقكیلوجرام من االنبعاثات) /تالطائرا
فــي غیــاب عامــل الكثافــة هــذا، یمكــن اســتخدام البــدیل مــة عامــل الكثافــة لبلــدان بعینهــا، أي إلــى وحــدات كتلــة. وٕاذا لــم تتــوفر البیانــات لتحدیــد قی

  تر.كیلوجرام/ل٠،٨البالغ العالمي التلقائي 
حصــول علـى المعلومــات بشـأن حســاب االنبعاثــات الصـادرة عــن عملیـات الطــائرات مــن جمعیـة مهندســي المحركـات "إجــراءات حســاب یمكـن الو 

الطــائرات  ة لتقیــیم انبعاثــاتختلــف اإلجــراءات القائمــم نضــمتالتــي ت )/AIR5715  ،)http://standards.sae.org/air5715  "انبعاثــات الطــائرات
  أثناء العملیات العادیة.

غـازات  ٤لجرد ر المناخ الخاصة بالبرنامج الوطنيللفریق الحكومي الدولي المعني بتغی ٢٠٠٦باإلضافة إلى ذلك، فإن المبادئ التوجیهیة لعام و 
المدرجــة أدنــاه تمیــز بــین  المســتویاتطیــران الــدولي. وجمیــع ال الناجمــة عــنلتقیــیم انبعاثــات ثــاني أكســید الكربــون  اتمســتوی ةتــوفر ثالثــ الدفیئــة،

  بصرف النظر عن جنسیة الناقل.تطبَّق معاییر  ، وهو تمییز یستند إلىالرحالت الداخلیة والدولیة
 مســتویات الثالثــةالجمیـع یمكـن اســتخدام یتوقـف خیــار المنهجیـة علــى نـوع الوقــود، والبیانـات المتاحــة، واألهمیـة النســبیة النبعاثـات الطــائرات. و و 

اسـتعراض مـوجز رد فیمـا یلـي المعنیة متاحة لهذا النوع من الوقود. ویاالنبعاثات وامل عنظرا ألن للعملیات التي تستخدم وقود الطائرات النفاثة، 
  :البیانات للمستویات الثالثة متطلباتل

ومرحلـة السـیر  اإلقـالع/الهبـوط  مییز بین دورتـيت لبیانات استهالك الوقود (دونعة مجمَّ الكمیة الإلى  األول المستوىیستند  •
 ؛ل االنبعاثاتالمستقیم) مضروبة في متوسط عام

التمییــز بــین االنبعاثــات الناتجــة أثنــاء  واســتخدام الوقــود. ویجــري واإلقــالعدورات الهبــوط  الثــاني إلــى عــدد المســتوىیســتند  •
 ةأو المحــدد التلقائیــةامــل االنبعاثــات و . ویمكــن اســتخدام عومراحــل الطیــران المســتقیم للرحلــة واإلقــالعمراحــل دورات الهبــوط 

 وطنیا لثاني أكسید الكربون؛

 لمســتوى الثالــثالمنشــأ والمقصــد بالنســبة لبیانــات  أي، وتســتند طــرق المســتوى الثالــث إلــى بیانــات حركــة الطیــران الفعلیــة •
 كامل مسار الرحلة بالنسبة للمستوى الثالث (باء).بیانات ول )،ألف(

أمـا المـوارد.   المسـتوى األول قـدرا كبیـرا مـن الجویـة. وینبغـي أال یتطلـب تتحركـاالوبة للمسـتویات الثالثـة جزئیـا علـى عـدد لالمطد الموارد عتمتو 
المزیــد مــن ســوف یســتخدمان فالمنشــأ والمقصــد،  إلــى كــل مــن ســتند) المألــفالمســتند إلــى الطــائرات الفردیــة، والمســتوى الثالــث ( المســتوى الثــاني

 م نماذج متطورة. استخدینطوي على ا ء) یتطلب أكبر قدر من الموارد نظرا ألنهبا(الثالث  المستوىأخیرا فإن ة. و ارد اإلضافیالمو 
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App B-5 ) یم والبارامترات البیئیة الرئیسیةمنهجیات التقی —) بالمرفق  

 

لحــال فــي أداة (مثلمــا هــو ا ویتــیح اســتخدام منهجیــة المســتوى الثالــث (ألــف) الحصــول علــى تقــدیرات أكثــر دقــة النبعاثــات مرحلــة الســیر المســتقیم
لنماذج التي اعتمدتها لجنـة حمایـة البیئـة فـي مجـال ما هو الحال بالنسبة ل(مثل ء)با(بعاثات الكربون) أو نماذج الطرف الثالث انحساب یكاو لاال

والمشــروع العــالمي لبیانــات انبعاثــات ، نبعاثــات (النســخة الثالثــة)متقــدم لحســاب االنمــوذج الال، و )AEDT( الطیــران، أداة التصــمیم البیئــي للطیــران
  أو النماذج الوطنیة األخرى). ٥  FASTفاستنموذج ، و )AERO2k(الطائرات 

 یكـاو لتقـدیر وفـورات الوقـودناسـب كخیـار بـدیل اسـتخدام أداة االتقییمـه، قـد یكـون مـن الم النمـاذج للمشـروع الـذي یجـري في حالة عدم توفر هـذه
)IFSET( دیر الفرق في استهالك الوقود الناجم الدولیة للمساعدة في تقدعم من الدول األعضاء والمنظمات ها بقامت األمانة بتطویر هي أداة . و

النمــاذج التــي دقــة  وفــورات الوقــود لــن تكــون بــنفس مســتوى اإلشــارة إلــى أن أداة تقــدیر ومــع ذلــك، ینبغــيعملیــة تنفیــذ التــدابیر التشــغیلیة.  عــن
أداة تقــدیر وفــورات نمــاذج متــى تــوفرت كخیــار أفضــل مقارنــة بــخدام تلــك الاســتبالتــالي وینبغــي  ،اعتمــدتها لجنــة حمایــة البیئــة فــي مجــال الطیــران

  الوقود.
  المقاییس  ب)

هــو الكتلــة الصــافیة اإلجمالیــة النبعاثــات ثــاني أكســید فــي الوقــت الحاضــر یعــد المقیــاس األكثــر شــیوعا لتقیــیم انبعاثــات الكربــون مــن الطیــران 
  الستهالك الوقود. جمالي الوقود المستهلك مقیاسا مكافئاالكربون. وبالمثل یعد إ
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App C-1  

  )ج(المرفق 

  تفادي األخطاء الشائعة المرتكبة في التقییمات
  األخطاء الشائعة المرتكبة في التقییمات    ١ –)ج(الجدول 

 معلومات إضافیة كیفیة تفادیها العواقب المحتملة األخطاء الشائعة

عدم تقدیم حجة مقنعة 
 بالحاجة للتغییر المقترح

 االفتقار إلى الدعم أو
یر یالمعارضة الصریحة للتغ

من األطراف المتأثرة 
 بالمقترحات.

األطـــراف المتـــأثرة فـــي  ضـــمان استشـــارة
ـــــــة مبكـــــــرة فـــــــي كافـــــــة  التفاصـــــــیل  ،مرحل

وتســــــــلیط الضــــــــوء علــــــــى األســــــــباب وراء 
 التغییرات المقترحة.

مــن غیــر المــرجح أن یوافــق صــناع القــرار علــى 
لـذلك ینبغـي  بائنـة،تغییر ال یسـتند إلـى  ضـرورة 

 ي مرحلة مبكرة تقدیم مبررات واضحة ومنطقیـةف
  .ومدروسة بعنایة

وربمــا یســاعد التشــاور مــع األطــراف المتــأثرة فــي 
وقت مبكر في فهـم أسـباب االقتـراح. وهـذا بـدوره 
 ربمـــا یســـاعد صـــناع القـــرار فـــي البـــت فـــي أمـــر
التغییــرات بصــورة أكثــر إیجابیــة. وٕاذا مــا واجهــت 
 المقترحـــــــات معارضـــــــة قویـــــــة مـــــــن عـــــــدد مـــــــن
المجموعات، ربمـا یـتم رفضـها أو تغییرهـا بشـكل 

 جوهري في أحسن الحاالت.

اإلخفاق في إعطاء 
التوصیف الصحیح لحالة 
األساس التي سوف یتم 
في ضوئها تقییم الحالة 

 المقترحة.

التقدیر غیر الصحیح لألثر 
البیئي، ودراسة الجدوى و/أو 

  التقییم الفني.
  رفض اإلذن بتنفیذ االقتراح.

ـــــواؤم مـــــع التقییمـــــات عـــــدم ا لت
غیــــــــر البیئیــــــــة التــــــــي یجــــــــري 
االضــــــــــطالع بهــــــــــا لغــــــــــرض 

  االقتراح.
 
 

الــة  األســاس  ووصــفها ضــمان اختیــار ح
  .بوضوح وتماسك

هل حالة األساس هي الحالة الراهنة 
بنفس اإلنتاجیة الحالیة والبارامترات 

  التشغیلیة الحالیة؟
 أم

أن حالة األساس هي الحالة المستقبلیة 
النمو المتوقعة، واألسطول  مع مستویات

 المستقبلي والبارامترات التشغیلیة الحالیة؟

ضــــــــمان اتســــــــاق االفتراضــــــــات واآلفــــــــاق 
الزمنیة مـع أي تقییمـات أخـرى غیـر بیئیـة 
یـــــتم االضـــــطالع بهـــــا ألغـــــراض المقتـــــرح 
ــــــد، والســــــالمة أو  ــــــل التكــــــالیف والفوائ (مث

 اإلنتاجیة).

ب ـضمان إجراء المشاورات الكافیة وكس
أن تعریف حالة ـالمعنیین بشتأیید 

األساس وشرحها واالفتراضات الخاصة 
 بها وبالحاالت المقترحة.

هــذا فــي أغلــب األحیــان فــي  حالــة األثــر یحــدث 
المستمد من تقیـیم  صـادر عـن تصـور مسـتقبلي 
فــي مقابــل الوضــع القــائم. وفــي الواقــع، كثیــرا مــا 
یتغیر الوضع الحـالي فـي المسـتقبل، حتـى بـدون 

ــــتم تق ــــادة الــــرحالتأن ی ــــراح (مــــثال، زی ــــیم االقت  ی
  ).الجویة

عـــادة مـــا یكـــون هـــدف التقیـــیم هـــو التنبـــؤ بـــاألثر 
الـذي سـوف یحدثــه تغییـر الطیــران المقتـرح الــذي 
سوف یستمر لبعض الوقت. ونظـرا لنمـو الطلـب 
على النقل الجوي، من الشائع قیاس أثـر التغییـر 

 سـتقبلیة محـددة (مثـال ذلـك بعـدفي آفاق زمنیة م
ألن نظـــــــــــرا ســـــــــــنة). و  ٢٠ ســـــــــــنوات و ١٠و ٥

عـــــدد اآلثـــــار (مثـــــل  العوامـــــل التـــــي تـــــتحكم فـــــي
التحركــــات أو تشــــكیلة األســــطول) ســــوف تتغیــــر 
بصــرف النظــر عــن القــرار بتنفیــذ االقتــراح، مــن 
المهـــم النظـــر فـــي افتراضـــات بشـــأن كیفیـــة تغیـــر 
هــذه المــؤثرات الرئیســیة بالنســبة "لحالــة األســاس" 

دائل لالقتــــراح یجـــــري المتعلقــــة بــــاالقتراح وأي بـــــ
تقییمهــا . لــذلك ســوف یــتم دائمــا اســتخالص أثــر 
المقتــرح مــن خــالل تقیــیم الفــرق بــین التغییــر فــي 
حالــة األســاس والتغییــر فــي الحــاالت المســتقبلیة 

 بعد فترات زمنیة محددة.



بشأن التقییم البیئي للتغییرات التشـغیلیة المقترحة شاداتإر   
 App C-2   في إدارة الحركة الجویة

 

 معلومات إضافیة كیفیة تفادیها العواقب المحتملة األخطاء الشائعة

من المهم النظـر فـي العوامـل المـؤثرة علـى حالـة 
األســـاس وحالـــة المقترح/الخیـــارات البدیلـــة  التـــي 
ــــوغ التــــواریخ المحــــددة للتقیــــیم  ــــر قبــــل بل ــــد تتغی ق
ـــــة الحركـــــة الجویـــــة،  (مـــــثال علـــــى نطـــــاق إنتاجی
وتشـــــــــكیلة األســـــــــطول، والظـــــــــروف المحیطـــــــــة، 
والتغییـــــرات المخطـــــط لهـــــا التـــــي ســـــوف تحـــــدث 

  بغض النظر عن االقتراح).
ـــرا مـــا یســـتخدم الحاضـــر  لوصـــف  الظـــروف كثی

 الراهنة كأساس مرجعي.

عـــــدم النظـــــر فـــــي خیـــــارات 
ـــــــــوفر لهـــــــــا أخـــــــــر  ـــــــــد تت ى ق

 مقومات النجاح

الظهور المتأخر لخیارات 
تتوفر لها مقومات النجاح 

مما یتطلب تقییمها وبالتالي 
  یقود إلى التأخیر.

رفض منح اإلذن بمباشرة 
التنفیذ ألسباب تتعلق بمشكلة 

 .فنیة

التأكـــــد مـــــن النظـــــر فـــــي كافـــــة الخیـــــارات 
وتحدیـــد مـــا إذا كـــان االنتقـــال إلـــى مرحلـــة 

ــــة إجــــراء الت ــــائق المطلوب ــــیم معــــززا بالوث قی
  ألغراض التدقیق.

ویمكــــــن تخفــــــیض عــــــدد الخیــــــارات التــــــي 
تتــــوفر لهــــا مقومــــات النجــــاح مــــن خــــالل 

تقیــیم مبســط أو مشــورة صــادرة عــن مجــرد 
  خبراء.

كفالــــة إجــــراء المشــــاورات الكافیــــة وكســــب 
 التأیید للخیارات التي سوف یتم تقییمها.

ائل یمكــــن أن تكــــون متطلبــــات النظــــر فــــي البــــد
  متطلبات قانونیة.
ـــــة "عـــــدم اتخـــــاذ ویمكـــــن عـــــادة ا ـــــراض أن حال فت

تعتبــر خیــارا یحتــاج دائمــا إلــى تقیــیم، إال  إجــراء"
 فیما ندر.

 

عدم االتفاق والمحافظة 
على افتراضات مشتركة 
لكافة التقییمات المتعلقة 

  بمبادرة مقترحة.
(مثـــــــــــل طلبـــــــــــات التنبـــــــــــؤ، 
واإلنتاجیــــــــــــــــــة، والطاقــــــــــــــــــة 
لة االســــــــــــــتیعابیة، وتشــــــــــــــكی

األســـــــــــــــطول، واألعمـــــــــــــــال 
ــــــــــــــــــة، والســــــــــــــــــالمة  التجاری
والمــــــــــــــــــؤثرات الرئیســـــــــــــــــــیة 

 األخرى).

التضارب وعدم االتساق بین 
 نتائج التقییم

یمكــن تصــور أن النتــائج غیــر 
 موثوقة أو غیر كافیة.

ربمـــــا یـــــتم رفـــــض مـــــنح اإلذن 
بالتنفیذ أو ربما یتم رفـع طعـن 

  قانوني فني.
حدوث تأخیر في التنفیذ 

 یمات.بسبب مراجعة التقی

االفتراضات إنتاج مجموعة واحدة من 
ها مع الحرص الرئیسیة ومواصلة تعهد

  على التواصل والتوثیق المالئمین.
یمكــــن أن تشــــمل المواضــــیع، مــــن جملــــة 
أمــــور أخــــرى، اتجاهــــات الحركــــة، وســــنة 
التقیــــــیم، وتشــــــكیلة األســــــطول. وهــــــذا مــــــا 
ینبغـي تحدیثــه وتعمیمــه علــى جمیــع أفرقــة 

ــــتم ا ــــدما ی ــــیم عن ــــى إجــــراء التقی ــــاق عل التف
 تغییر على تلك االفتراضات.

فـــي إدارة اإلخفـــاق  ممـــا یبعـــث علـــى الدهشـــة أن
.  وعـادة ال تظهـر تلك المخـاطر یعـد أمـرا شـائعا

االختالفـــات فـــي االفتراضـــات األساســـیة إال بعـــد 
  تكون عملیة إعداد االقتراح قد قطعت شوطا. 

یمكـــــــن (وربمـــــــا یشـــــــترط) اســـــــتخدام افتراضـــــــات 
وعات التقیـــیم المختلفـــة، بیـــد أنهـــا مختلفـــة لموضـــ

تحتاج إلى االتفاق علیها وتوثیقهـا للمسـاعدة فـي 
  قیاس كل تقییم.

یمكــــــن أن یكــــــون مبعــــــث هــــــذه المخــــــاطرة هــــــو 
الحاجة إلى إجراء أكثر التقییمات صرامة عنـدما 
یتعلـــــــق األمــــــــر بالســــــــالمة أو بــــــــأغراض تقیــــــــیم 

قــــــد ال إن التقیــــــیم البیئــــــي القــــــدرات، فــــــي حــــــین 
  ظروف عادیة. یقتضي سوى

یمكــــــن أن یكــــــون هنــــــاك شــــــرط قــــــانوني یتعلــــــق 
 كثیــر بطبیعــة البــارامترات المطلوبــة للتقیــیم (یــوم

 الضوضاء مثال).

عدم اإللمام باإلرشادات/ 
أفضل التجارب الدولیة 

 ذات الصلة

في ظروف معینة، ربما 
تواجه المقررات الناجمة عن 

 ،قانونیة االتحلیالت طعون

وقـة عـن وجـود التحقق من المصادر الموث
جــــــدیرة باالحتــــــذاء  إرشـــــادات وممارســــــات
  على الصعید الدولي.

وجـــد فیهـــا إرشـــادات وطنیـــة ربمـــا تنشـــأ حـــاالت ت
وأخـــرى دولیـــة، لكنهـــا غیـــر متوائمـــة. ومـــن شـــأن 
توثیــق هــذا التضــارب إلــى جانــب مبــررات القــرار 



 
App C-3 ) تفادي األخطاء الشائعة المرتكبة في التقییمات —) جالمرفق  

 

 معلومات إضافیة كیفیة تفادیها العواقب المحتملة األخطاء الشائعة

نتیجة  وربما تفقد مصداقیتها
  لذلك.

 رفض منح إذن بالتنفیذ.

التماس مشورة مستقلة من خبراء بشأن 
نهج التقییم. وعلى وجه الخصوص، فهم 

باب أي اختالف بین اإلرشادات ـأس
 الوطنیة والدولیة.

المتطلبــــــــات/ اإلرشــــــــادات  إتبــــــــاع(فــــــــي العــــــــادة 
الوطنیــــــة) أن یــــــؤدي إلــــــى الحــــــد مــــــن مخــــــاطر 

  الطعون الالحقة في صالحیة التقییم.

یجــــب أن یكــــون أي إرشــــادات دولیــــة مســــتخدمة 
ــــق علــــى الوضــــع ألغــــراض  ــــة للتطبی ــــیم قابل التقی

ـــــــاب مفتوحـــــــا  ـــــــي، وٕاال فســـــــوف یكـــــــون الب المحل
الحتمــــــاالت الطعــــــن فــــــي التقیــــــیم أو المقــــــررات 

 الناجمة عنه.

 اســـتخدام تقنیـــات تقیـــیم  أو
قواعــــــد بیانــــــات أو نمــــــاذج 
ـــــــر  ـــــــر متناســـــــقة (أو غی غی
معتمــــــــدة)، عنــــــــدما تكــــــــون 

 موجودة ومعمول بها.

 رفض تقریر التقییم.
  ارات المتخذة.رداءة القر 

  رفض منح اإلذن بالتنفیذ.
استعانة المقترحات البدیلة 

 بتقییمات أجود.

التحقق من الشروط القانونیة واإلرشادات 
المتعلقة بالممارسات الجیدة لتحدید 

المنهجیات والنماذج المستخدمة على 
نطاق واسع والمتماشیة مع القانون أو 

  .بشكل عام المعتمدة (المعمول بها)
ــــــر اســــــتخ ــــــات والنمــــــاذج األكث دام المنهجی
  إتقانا.

التمــاس التحقــق المســتقل مــن نهــج التقیــیم 
ونواتجــه فــي حالــة عــدم اســتخدام النمــاذج 

 المتفق علیها عموما.

مـــــن غیـــــر المالئـــــم أو الممكـــــن دائمـــــا اســـــتخدام 
النمــاذج المتفـــق علیهـــا عمومــا. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
توثیــــق حقیقـــــة أن المســـــألة قـــــد تـــــم النظـــــر فیهـــــا 

ر مثــل هــذا القــرار ســوف یحــد مــن مخــاطر وتبریــ
  الطعن الحقا في صالحیة التقییم.

فــي بعــض األحیــان ربمــا تحــدد اللــوائح (المحلیــة 
ــــة أو الدولیــــة)  نموذجــــا أو منهجیــــات  أو الوطنی

 ).اإلصدارةبعینها (بما في ذلك رقم 

عــدم التشـــاور بشـــأن نطـــاق 
االفتراضـــــــــات أو الطریقـــــــــة 

 المستخدمة للتقییم.

یم والتغییـر المقتـرح رفض التقی
  المرتبط به.

ــــــــدعم  الفشــــــــل فــــــــي كســــــــب ال
 لالقتراح.

ــــــــــــــــي  ارتكــــــــــــــــاب أخطــــــــــــــــاء ف
  االفتراضات.

إســــــــقاط آثــــــــار رئیســــــــیة مــــــــن 
 التقییم.

ــــــــــى أي عملیــــــــــات تشــــــــــاور  الوقــــــــــوف عل
ألغــــــــراض تحدیــــــــد النطــــــــاق  والفحـــــــــص 
المبدئي یتم التكلیف بهـا بموجـب القـانون، 

  واالمتثال لها.
ور معهـــا تحدیـــد األطـــراف المهتمـــة والتشـــا

 حسب االقتضاء.

البحــث عــن تقییمـــات مشــابهة فــي أمـــاكن 
 .ى سعیا لالستفادة منهاأخر 

ــــي  وهــــذا أیضــــا خطــــأ أساســــي كثیــــر الحــــدوث ف
  .یمات، األمر المثیر للدهشةالتقی

المـــــألوف أن یـــــتم االضـــــطالع لـــــیس مـــــن غیـــــر 
بصـنع القـرار  ي آلثار ال عالقـة لهـالیفصبتقییم ت

 الخاص بمقترح ما.
 

ق بالتقییمــــــــات فیمــــــــا یتعلــــــــ
  المتكررة:

ــــــــى نمــــــــوذج أو  التغییــــــــر إل
ــــــة  ــــــات أو طریق قاعــــــدة بیان

 خضعت للتطویر.
 

تغییـــــــــــر المفـــــــــــاجئ لنتـــــــــــائج ال
  التقییمات.

ــــــق الجمهــــــور بشــــــأن ــــــارة قل  إث
صـــــالحیة النمـــــاذج أو نزاهــــــة 

  تقاریر اآلثار.
ــــــة صــــــنع  التشــــــكك فــــــي عملی

 .القرار

ــن  االســتعانة بخبــرة فنیــة علــى مســتوى یمكِّ
ب الفنیــة لهــذه التغییـــرات، مــن فهــم الجوانــ

بدرجة تتیح شرحا محكما لالختالفات فـي 
  التقییم.

، ومجموعــات البیانــات أو تشــغیل النمــاذج
الطــرق القدیمــة والجدیــدة بصــورة متزامنــة، 

 إلضــــــفاءلعــــــدد صــــــغیر مــــــن التقییمــــــات 
 .الشفافیة على التغییر

أو ربمــــــــا یكــــــــون اســــــــتخدام نمــــــــوذج أو طریقــــــــة 
ـــــدة أمـــــرا  ملزمـــــا بموجـــــب مجموعـــــة بیانـــــات جدی

 مفر منه.وبالتالي ال  ،القانون

عدم مراعاة التكامالت 
  على نحو كاف

 (عملیات المبادلة)

عواقب غیر مقصودة تؤدي 
بیئیة و/  -إلى آثار سلبیة  

  أو غیر بیئیة على حد سواء.

التأكــــد مــــن تقیــــیم جمیــــع اآلثــــار ومــــن أن 
اختیار طرق تعویض اآلثار السلبیة یتسـم 

وأن یكــون هنــاك مــن  ،باالنفتــاح والشــفافیة

ــــای ــــدا ُیعــــد الجمــــع بــــین المق یس البیئیــــة أمــــرا معق
ـــــد مـــــن الطـــــرق المتاحـــــة  ـــــاك العدی انظـــــر  –وهن

 الفصل الرابع.
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 معلومات إضافیة كیفیة تفادیها العواقب المحتملة األخطاء الشائعة

التسبب في انشغال الجمهور 
و/أو أصحاب المصلحة 
بشأن صالحیة العملیة 
ضارة وتركیزهم على اآلثار ال

بدال عن التحسینات الناجمة 
  عن اآلثار.

عدم االمتثال للشروط 
 .القانونیة

حیث المبدأ اتفـاق حولهـا قبـل الشـروع فـي 
 تقییم المقترح.

تبنــــي القیمـــــة النقدیـــــة كأســـــاس منطقـــــي لمقارنـــــة 
، قـد رغم إنه أسلوب سهل ومباشـر نسـبیا اآلثار،

  ال یكون مقبوال لجمیع أصحاب المصلحة.
ــــر  ــــار غی ــــة آلث مــــن الصــــعب إعطــــاء قیمــــة نقدی

 موضوعیة، كالضوضاء مثال.

  



 
 
 
 
 

App D-1  

  المرفق (دال)

  أمثلة لتقییمات بیئیة

 المقدمة   -١
.  ٢٠١٢ستعراضات موجزة لتقییمات مصدرها دول أجرتها بالفعل. واألمثلة مأخوذة من وثائق یعود تاریخها ألوائل عـام الأمثلة یقدم هذا المرفق 

م قید النظر. والغرض مـن إدراجهـا فـي هـذا المرفـق هـو وینبغي مالحظة أن المقتطفات غیر مستفیضة وأنها قد ال تكون وثیقة الصلة بنوع التقیی
  تقدیم مساعدة استهاللیة للدول والهیئات التي تسعى إلجراء تقییمات بیئیة ألول مرة.

 محليالمستوى أمثلة على ال   -٢
 االتجاهات الجدیدة في تصمیم المجال الجوي األرجنتیني : البیئةحمایة  —األرجنتین  أ)

یعكـف جمیـع المجـاالت المتصـلة بـالطیران. و  فـية البیئیـة لتعمـیم مبـدأ حمایـجهـدها  قصـارىللطیـران المـدني فـي األرجنتـین  تبذل الهیئة الوطنیة
الحـد مـن االنبعاثـات  مختلفـة بهـدفإجـراءات علـى اتخـاذ والصـناعة  ،الخدمات وومقدم ،بما في ذلك الطیران المدني ،جمیع أصحاب المصلحة

  وتحسین نوعیة الهواء.
 تتمثـلوفـي المحافـل األخـرى ذات الصـلة بحمایـة البیئـة. و لجنـة حمایـة البیئـة التابعـة لالیكـاو  في تهاار هذه الخطة، كثفت الهیئة مشاركوفي إط

  من أجل تحسین الكفاءة في استهالك الوقود. يالمحلالعمل في مجال إدارة الحركة الجویة على صعید المجال الجوي الخطوة التالیة في 
ممكن تهدف إلى االستفادة إلى أقصى حد  و لمجال الجويلتأخذ في االعتبار مفاهیم التصمیم الجدید  طموحةیئة خطة خمسیة ضعت الهقد و و 

  .دفیئةاستهالك الوقود ، وبالتالي انبعاثات غازات الو  طیرانال تقصیر المسافات وتقلیص أوقات بغرضلطائرات ل ألداء األمثلمن ا
  :مجاالت على ثالثة أثر أنشطة الطیران المدني على البیئة، مع التركیز بصفة رئیسیة ه الخطةهذقد روعي بشكل خاص عند وضع و 

    ؛أكاسید النیتروجینو ثاني أكسید الكربون  انبعاثات •
 ؛في مناطق المطاراتنوعیة الهواء المحلي  •
  الطائرات.ضوضاء  •

إدماج مفهوم  یقوم على تصمیم جدید ألنماط الرحالتعلى وضع ) دیهامن خالل إدارة الحركة الجویة لالهیئة الوطنیة للطیران المدني ( وتعكف
: المعنیـة هـي األنمـاط الجدیـدةو  المنطقـة.  تقلیدیـة و مالحـةتتعـایش كـل مـن المالحـة السیاق المجال الجوي، حیـث  تبادل" فيالتدخل الم"غیاب 

تحسـین األداء لهـذه اإلجـراءات الجدیـدة ُصـممت و  أقـل قـدر مـن القیـود. الوصول القیاسي اآللي والمغادرة اآللیة القیاسیة وٕاجراءات االقتراب مـع 
  وقود.للاستهالك  أعلى أجزاء الطرق الجویة التي یحدث فیهافي 

الطائرات في منطقة مبنى المطارات، األمـر الـذي قلل إلى حد كبیر من انبعاثات محركات الطائرات وضوضاء أن یتنفیذ هذه الخطة من شأن و 
  .المنطقة المطارات الموجودة فيفي نوعیة الهواء لى تحسین یؤدي بدوره إ
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عــن  ا بصــورة مســتقلةي تــم وضــعهتــال ةالحالیــعــن اإلجــراءات اآللیــة  ،فــي األجلــین القصــیر والمتوســطالجدیــدة،  هــذه األنمــاطســوف یســتعاض بو 
  .العملیات الجویة في العدید من الحاالتتضع قیودا على بعضها البعض والتي تتضمن مسارات 

مقدم خدمات مراقبة الحركة الجویة (القوات الجویـة ل شروطا ملزمة یتضمنأن تنفذه الهیئة الوطنیة للطیران المدني  مزمعوهذا التصمیم الجدید ال
ـــة ـــقاألرجنتینی ـــذ التـــدابیر  ) تتعل ـــى أقصـــى حـــد مـــن التشـــغیلیة بتنفی ـــى االســـتفادة إل ـــة إل ـــرانالرامی ـــزولالإجـــراءات (مثـــل  أنمـــاط الطی د والصـــعو  ن

  بین مختلف مناطق مراقبة المجال الجوي، وما إلى ذلك.المالحة تنسیق و إلقالع ل الخانات الزمنیةوتحسین إدارة المتواصلین)، 
لمصــممي  ، وهـو أمــر ضــروري نظـرا ألنــه یتــیحإلجــراءات الجدیــدةاهـذه لالعدیـد مــن عملیــات المحاكــاة  قـد أجــرى مقــدم خـدمات المالحــة الجویــةو 

  ي األصلي.نظر النموذج ال ف على أي تعدیالت یقتضیهاالوقو المجال الجوي 

 فرنسا   ب)

 تجـري اإلدارة العامـة للطیـران المـدني عنـدما یكـون هنـاك أي تعـدیل إلجـراء یخـص المالحـة الجویـة أو اسـتحداث إلجـراء جدیـد مـن هـذا القبیـل، 
مثــاالن  یــرد فیمــا یلــي. و امحلیــ عتبــة یــتم تحدیــدها تتجــاوز لضوضــاءمســتویات مــن اعلــى الســكان المعرضــین لذلــك أثــر عــن دراســات  الفرنســیة

  لكل منهما. البیئي م، إلى جانب التقییإلجراء االقتراب ینتعدیلل

  بوفیه تییه مطار •
ة متعـددة االتجاهـات وتعمـل علـى یمنـارة السـلكنهـج االقتـراب السـابق القـائم علـى  تم تنفیذ نهج لالقتراب یقوم على نظـام الهبـوط اآللـي السـتبدال

یتبعهـا ربمـا  لهبـوطل متعـددة وتفـادي القیـام بمحـاوالت ویساعد اإلجراء الجدید في تحسین التوجیـه الرأسـي والجـانبي للطـائرة .ة جدایرددات العالالت
  تحسن أثر الضوضاء في المسار. المسار وفضال عن ذلك تكفل زیادة ارتفاع غیر المواتیة. جویةفي حالة األحوال ال اقتراب فاشل
. وقــد دیســیبل باســتخدام أداة نمــوج الضوضــاء المتكامــل ٧٢یــد كنتــورات الحــد األقصــى لمســتوى الضوضــاء علــى المســتوى (أ) عنــد وقــد تــم تحد

فـي المائـة مـن إجمـالي حركـة المـرور  ٨٠مثـل نحـو وهـو نـوع الطـائرات الـذي ی، ٨٠٠-٧٣٧بوینـغ  باستخدام طـائرات مـن طـراز جري التحلیل أُ 
  .في المطار الجوي

دیسـیبل  ٤إلـى  ٢ بمقـدار السـكان علـىالضوضـاء یقلـل أثـر  ،، بالمقارنـة مـع اإلجـراء السـابقأن إجراء الهبوط اآللي ئج هذه الدراسةنتا وأظهرت
  .كیلومترا ١٥ یتجاوز عدبُ على أي دیسیبل  ٥-٤ ، وبمقدار المدرجعتبة كیلومتر من  ١٥و  ٨ على ُبعد

 كاین كاربیكیه مطار •

دأبــت تعزیــز ســالمة الطیــران،  علــىفــي الوقــت نفســه ، مــع حرصــها المســتمر نفیــذ تكنولوجیــات حدیثــة أكثــر دقــةالرامیــة إلــى تهــا فــي إطــار جهود
  تكنولوجیا السواتل.على تطویر إجراءات االقتراب اآللي القائمة على  على مدى سنوات عدیدة اإلدارة العامة للطیران المدني

إجــراء المنــارة الالســلكیة المتعــددة االتجاهــات التــي تعمــل علــى  ، باإلضــافة إلــىكــاین اإلجــراءات فــي مطــارهــذه وفــي هــذا الســیاق، تقــرر تنفیــذ 
علـى نحـو أكثـر كفـاءة وفـي الوقـت نفسـه تجنـب التكلفـة  ١٣من أجل زیادة إمكانیات استخدام المدرج  ترددات عالیة جدا/ جهاز قیاس المسافة، 

  .نظام الهبوط اآللي إتباعالمترتبة على  العالیة
 ٦٥الضوضاء المتكامل مع كنتورات لمستوى الضوضاء على المسـتوى (أ) یبلـغ حـدها األقصـى باستخدام نموذج الضوضاء ي تحلیل جر وقد أُ  

  حركة الجویة في المطار.حالة ال ألن ذلك یعكس  CRJ طائرة من طراز . وتم اختیاردیسیبل
االقتـراب العـدد اإلجمـالي لألشـخاص المتضـررین مـن تشـكیل  فـيمائـة فـي ال ٢٣حـوالي  بلـغمن المنظور البیئي، أبرزت الدراسة انخفاضا كبیـرا 

  .منطقة تغطي مجموعة من المدن الصغیرة في، ١٣ لمدرجل



 
App D-3  (د) أمثلة لتقییمات بیئیة —المرفق  

 

  الوالیات المتحدة  ج)
ا یلـي یمـتجري إدارة الطیران االتحادیة تقییمـا بیئیـا كـامال لجمیـع اإلجـراءات االتحادیـة التـي تقتضـي المراجعـة بموجـب القـانون الـوطني للبیئـة. وف

  مثاالن لتقییمین یرتبطان بالمجال الجوي.
 مشروع تعزیز المجال الجوي في الغرب األوسط األمریكي •

تــم وضــع مشــروع تعزیــز المجــال الجــوي فــي الغــرب األوســط األمریكــي لتنفیــذ إجــراءات جدیــدة تتعلــق بالمجــال الجــوي فــي مبنــى المطــار وعلــى 
ائرات في المجال الجوي الواقـع فـوق منطقتـي كلیفالنـد ودیترویـت الحضـریتان ومـا وراءهمـا. الطریق بهدف رفع مستوى كفاءة وسالمة حركة الط

ویتألف المشروع من تغییرات في طرق الدخول والخروج والنقاط المرجعیة واستخدام االرتفاعات ومنطقـة االنتظـار، فضـال عـن تطـویر إجـراءات 
یران علـى الطریـق فـي االرتفاعـات العلیـا وبیئـة المجـال الجـوي لمبنـى المطـار المتعلقـة جدیدة في كل من بیئة المجال الجوي متعددة المراكز للط

 باالرتفاعات المنخفضة. وقد ُأجري تحلیل الضوضاء لهذه الدراسة باستخدام نموذج النظام المتكامـل لتحدیـد مسـارات الضوضـاء (أنظـر األقسـام
حلیــل معـــدل مســـتوى الصــوت فـــي اللیــل والنهـــار للمتوســط الســـنوي للعملیـــات مــن المـــرفقین "ح" و"ط") الــذي تـــم مــن خاللـــه ت ١-٤و  ١-٢-٣

دیسیبل لكل رحلة لیلیـة بسـبب اإلزعـاج الزائـد الـذي تسـببه األحـداث اللیلیـة. وتـم إجـراء  ١٠الیومیة. وأتاح استخدام هذا النموذج فرض عقوبة الـ 
وُأُ◌جري تحلیل الضوضاء لكامل منطقة الدراسة البیئیة بارتفـاع  .٢٠١١و ٢٠٠٦وٕاجراء تنبؤات لظروف عامي  ٢٠٠٤نماذج الضوضاء للعام 

قــدم فــوق مســتوى ســطح األرض. وتضــمن التقیــیم البیئــي كــذلك تحلــیال مفصــال لفئــات األثــر البیئــي المتمثلــة فــي اســتخدام  ١٠٠٠٠بلــغ أقصــاه 
)؛ والمـوارد التاریخیـة واألثریـة ٧-٤و ٥-٢-٣الجزأین  ) وقانون وزارة النقل: الجزء الرابع (و)؛ (أنظر٢-٤و ٢-٢-٤األراضي ( أنظر الجزأین 

)، ٩-٤و ٦-٢-٣)؛ والحیـاة البریـة (أنظـر الجـزأین ١١-٤و ٥-٢-٣)؛ ونوعیة الهواء (أنظـر الجـزأین ٨-٤و ٤-٢-٣والثقافیة (أنظر الجزأین 
) IE( ١٠٥٠ن إدارة الطیـران االتحادیـة، رقـم وقد جرى التحلیل لكل هـذه الفئـات وفقـا للمنهجیـات التـي تمـت مناقشـتها فـي األمـرین الصـادرین عـ

) كمـا ٤و٢، الجزء الثاني. وتم استعراض طائفة من البدائل المعقولـة خـالل التحلیـل (أنظـر الفصـلین ٣٢)، الفصل 2H( ٧٤٠٠و المرفق (ألف)
بیئـي إلـى خالصـة مفادهـا أنـه ال توجـد تم إنجاز التنسیق مع الجمهور والوكاالت األخرى (أنظر الفصل الخامس، المرفق ي). وأفضى التقیـیم ال

رار آثار كبیرة على نوعیة البیئة البشـریة ألي مـن الفئـات المـذكورة. وتـم إصـدار اسـتنتاج بعـدم وجـود آثـار كبیـرة ثـم أعقـب ذلـك إثبـات سـجل بـالق
  المتخذ بشأن تنفیذ مشروع تعزیز المجال الجوي في الغرب األوسط األمریكي.

http://www.faa.gov/air_traffic/nas_redesign/mase/ 

 إعادة تصمیم المجال الجوي في نیویورك/نیوجیرسي/فیالدلفیا •

مجـال الجــوي فــي فـي ســعیها المسـتمر للمحافظــة علــى السـالمة وتعزیــز كفـاءة المجــال الجــوي، اقترحـت إدارة الطیــران االتحادیـة إعــادة تصــمیم ال
المناطق الحضریة لكـل مـن نیویـورك ونیوجیرسـي وفیالدلفیـا بغـرض توجیـه الطـائرات العاملـة بموجـب قواعـد الطیـران اآللـي بصـورة أكثـر كفـاءة. 

ل ) باسـتخدام معـدل مسـتوى الصـوت نهـارا ولـیال. وتوصـ١-٤و ٥-٣وأجرت إدارة الطیران االتحادیة تحلیال مفصـال للضوضـاء (أنظـر الجـزأین 
م المشروع بعملیات حسابیة إلى أعداد الناس المعرضین لمختلف مستویات الضوضاء باستخدام بیانات وحدات التعدادات السكانیة والقیاس القائ

على المركز المتوسط، مما أفضى إلى تقدیر أعداد السكان المعرضین لمسـتویات طفیفـة ومعتدلـة وعالیـة مـن اآلثـار. وتضـمنت دراسـة نیویـورك 
)؛ والســكان واالتجاهــات ٤-٤و ٣-٣جیرســي وفیالدلفیــا كــذلك تحلــیال مفصــال لفئــات األثــر البیئــي المتمثلــة فــي اســتخدام األراضــي (أنظــر ونیو 

و)؛ وقــانون صــندوق المحافظــة علــى  - ٤)؛ وقــانون وزارة النقــل (أنظــر ٦-٣)؛ واألحــوال الجویــة والطقــس (٢-٤و ٤-٣الدیموغرافیــة (أنظــر 
)؛ وٕامـــدادات الطاقـــة و ٩-٤و  ٩-٣)؛ ونوعیـــة الهـــواء (٤-٤و  ٨-٣و)؛ والمـــوارد التاریخیـــة واألثریـــة والثقافیـــة (أنظـــر  -٦األراضـــي والمیـــاه (
)؛ وأنهــار ١٣-٤و  ١٢-٣)؛ والمــوارد الســاحلیة (٨-٤و  ١١-٣)؛ واالنبعاثــات الخفیفــة واآلثــار البصــریة (١٠-٤و  ١٠-٣المــوارد الطبیعیــة (

)؛ وقد جرى التحلیل لكل هذه الفئات وفقا للمنهجیـات التـي ٧-٤و  ١٤-٣)؛ والحیاة البریة (٦-٤و  ١٣-٣( یعیةوالمناظر الطبالمناطق البریة 
، الجـزء الثـاني. ٣٢)، الفصـل 2H( ٧٤٠٠و ) المرفق (ألف)IE( ١٠٥٠تمت مناقشتها في األمرین الصادرین عن إدارة الطیران االتحادیة، رقم 

من خمسة بدائل منفصـلة، تتضـمن بـدیال یقضـي بعـدم اتخـاذ أي إجـراء، ومـن ثـم تقییمهـا لتحدیـد آثارهـا  وتم إجراء تحلیل كمي ونوعي لمجموعة
نیویـورك ونیوجیرسـي وبنسـلفانیا ودیالویـر  -جلسة استماع علنیـة امتـدت عبـر خمـس والیـات  ٣٠المحتملة. وبعد تحلیالت مستفیضة وأكثر من 

لمتكامل للمجال الجوي المقترن بمجمع متكامل للرقابة هو البـدیل المفضـل نظـرا ألنـه یلبـي بصـورة اُتخذ القرار بأن التعدیل البدیل ا –وكونیتكت 



بشأن التقییم البیئي للتغییرات التشـغیلیة المقترحة شاداتإر   
 App D-4   في إدارة الحركة الجویة

 

أفضل أغراض واحتیاجات المشروع، المتمثلة في تحسین كفاءة وموثوقیة هیكل المجال الجوي ونظام مراقبة الحركة الجویة من جنوبي كونتكـت 
ك احتمال بحدوث آثـار كبیـرة فیمـا یتصـل بالضوضاء/واالسـتخدام المتوافـق لألراضـي، فضـال إلى شرقي دیالویر. وعلى الرغم من إثبات أن هنا

االجتماعیة/ العدالة البیئیة، قامت إدارة الطیران االتحادیة بالبت في األمر ألن البدیل المفضل یلبي أغراض المشـروع  –عن اآلثار االقتصادیة 
لتي یقترحها تقلل مـن اآلثـار الكبیـرة للضوضـاء دون االنتقـاص مـن فوائـده. وتـم اسـتكمال بیـان واحتیاجاته بشكل أفضل كما أن تدابیر التخفیف ا

  كما تم إثبات سجل بالقرار المتخذ في أیلول/سبتمبر من ذلك العام. ٢٠٠٧التقییم البیئي في تموز/یولیه 
http://www.faa.gov/air_traffic/nas_redesign/regional_guidance/eastern_reg/nynjphl_redesign/documentation/feis/  
http://www.faa.gov/air_traffic/nas_redesign/regional_guidance/eastern_reg/nynjphl_redesign/documentation/media/Co
rrected_ROD_071005.pdf 

 المستوى غیر المحلي أمثلة على   -٣

   لمجال الجوي خارج منطقة بوینس أیرس الحضریةالخطة الخمسیة ل —األرجنتین   أ)

 نـاطقمـن الم اعـدد الحضـریة یـرسینس آمنطقـة بـو لمجـال الجـوي خـارج ل وطنیـة للطیـران المـدنيالتـي وضـعتها الهیئـة ال تشـمل الخطـة الخمسـیة
ضــاع البیئیــة، والحــد مــن انبعاثــات المحافظــة علــى األو  الواجــب اتخاذهــاجمیــع اإلجــراءات وتراعــي المختلفــة داخــل المجــال الجــوي األرجنتینــي. 

  استهالك الوقود.في كفاءة الات، وتحقیق القدر األمثل من نبعاثوغیرها من االمن الطائرات غازات الدفیئة 

  :على سبیل المثال ال الحصر منها ،لهیئة طائفة واسعة من المشاریعلوفي هذا السیاق، فإن 

 :؛جال الجوي األرجنتینيفي الم یةحركة الجو ال انسیاب وضع وتنفیذ إدارة •

 ي؛األرجنتین على نطاق كامل المجال الجوي تلبیة الحاجة إلى التغطیةبغرض  ثانویةالأجهزة الرادار جهازا من  ٢٣تركیب  •

 ؛االستخدام المرن للمجال الجوي •

 ؛إلى ذلك ، وماالخدمات رادارالمنطقة باستخدام تكنولوجیا شركة "إندرا"،  وتنفیذ مركز مراقبة النهوض بقدرات  •

 وباراغواي؛بیرو، والبرازیل، وشیلي، وٕاسبانیا، مع كل من  ربط برمجیات نقل الرسائل لنظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجویة  •

 ؛المحظور، المخصصة لألغراض العسكریة المجال الجوي مساحة خفض •

 في إجراءات المناطق النهائیة. القائمة على األداءمالحة ل اإجراءات إدماج  •

. و یتضـمن هـذا التعـدیل ، فـي ٢٠١٢آب/أغسطس  یسري اعتبارا من   رجنتینياأل دلیل الطیرانهذا التطور، إدخال تعدیل على إطار في تم و 
باألقمـار الصـناعیة للمالحـة  ، ومالحة المنطقة (باستخدام النظـام العـالميالحركة الجویة طرق محلیة لخدمات  جملة نقاط أخرى، إدماج خمس

، األمـر الــذي سیســمح فضـال عــن إعـادة تنظــیم طریـق أخــرىالحركـة الجویــة لخــدمات  تقلیدیـةوٕادمـاج طریــق ، مالحــة بالقصـور الــذاتي)نظـام ال-
  والمسارات. بتقلیص المسافات

جدیـدة طـرق لخـدمات الحركـة الجویـة وتصـمیم طریـق إعـادة تنظـیم ثالثـة یجري حالیا النظر، على المستوى اإلقلیمي، فـي وباإلضافة إلى ذلك، 
  مدینة الكاالفات إلى منارة مدینة أوشواي.ب لعالیة جدا المتعددة االتجاهاتمن منارة الترددات ا

، بعینهـا فـي مطـارات  ٢٠١٦/٢٠١٧بحلـول  المستمر علـى النحـو المالئـم البدء في تطبیق عملیات الهبوط  وتشیر التقدیرات إلى أنه قد یتسنى
  .حتیاجاتالعلى وجه التحدید وفقا ل جري اختیارهای



 
App D-5  (د) أمثلة لتقییمات بیئیة —المرفق  

 

  التشغیلیةلمجال الجوي األوربي مقترحة من حزم االتقییم البیئي لحزمة  —أوربا  ب)

 مقدمة
من خالل تطبیق المنهجیة  ١٢قامت المنظمة األوربیة لسالمة المالحة الجویة (یوروكونترول) بتنفیذ هذا المثال في حزمة تشغیلیة للمجال الجوي

وشـمل المجـال الجـوي لـدولتین مـن  ٢٠١١االیكـاو فـي مجـال التقیـیم البیئـي. وتـم تنفیـذ التقیـیم فـي عـام إرشـادات  ٣المنصوص علیها في مشـروع
 نحــو الــدول األعضــاء فــي المنظمــة األوربیــة لســالمة المالحــة الجویــة (یوروكــونترول)، تغطــي أراضــیهما ومیاههمــا اإلقلیمیــة معــا مســاحة تبلــغ

  كیلومتر مربع. ٣٥٠٠٠٠
لیة للمجال الجوي، یخضع تفاعل إدارة الحركة الجویة مع البیئة للتشریعات المتعلقة بالمجـال الجـوي األوربـي الواحـد، وفي داخل أي حزمة تشغی

  والقوانین الدولیة وقوانین االتحاد األوربي ذات الصلة، فضال عن أي تشریعات وطنیة أو محلیة تغطي اآلثار العابرة للحدود.
أن تؤخذ اآلثار البیئیة في االعتبار وأن ُتستغل الفرص  ٤ن المفوضیة األوربیة بشأن تنفیذ الحزمة التشغیلیةوتقتضي المادة اإلرشادیة الصادرة ع

 المتاحة لتحسـین األداء البیئـي. وینبغـي علـى وجـه الخصـوص إجـراء تحلیـل للتكـالیف والفوائـد إلثبـات أن "الحزمـة التشـغیلیة تسـهم فـي الحـد مـن
  اآلثار البیئیة".

  ضیریةاألعمال التح
ل التقییم البیئي للحزمة التشغیلیة جزءا من المشـروع الشـامل للحـزم التشـغیلیة للمجـال الجـوي الـذي یتـألف مـن سـبع مجموعـات عمـل: مفهـوم شكَّ 

إعـداد خطـة  ة. وبنـاء علـى ذلـك، تـموانـب القانونیـة والمؤسسـیة والبیئـالعملیات، المحاكاة اآلنیة، بنیة النظام، حالة السالمة، وصلة البیانـات، الج
مشــروع تتنـــاول مختلـــف مجموعـــات العمـــل بغــرض كفالـــة إیجـــاد إطـــار للتنســـیق واإلبــالغ واألداء یكـــون مشـــتركا بـــین مجموعـــات العمـــل الإلدارة 

  المختلفة.
  وبالنسبة لمجموعة العمل البیئیة، تم االتفاق على الهدفین التالیین قبل بدء الدراسة:

 الحقیقیة الستحداث الحزم التشغیلیة للمجال الجوي؛الهدف األول: تحدید الفوائد البیئیة  •

 الهدف الثاني: إعداد الدراسة البیئیة المتعلقة بالحزم التشغیلیة للمجال الجوي. •

ت العلیا للمجال الجوي ثم الطبقا نهج یبدأ بتنفیذ الحزمة في الطبقاترح تنفیذ الحزم على مراحل وفق نهج ینطلق من القمة إلى القاعدة، أي واقتُ 
  األدنى/ المنطقة النهائیة ثم المطارات.

  شرح التغییر المقترح والهدف منه وبدائله
فـي الدراســة. ومـن األهــداف الرئیسـیة للحــزم التشـغیلیة خفــض االنبعاثــات،  ةالمقترحــ ةالتشـغیلی اتیتمثـل أول متطلبــات التقیـیم فــي تعریـف التغییــر 

لیــا للمجــال الجــوي مــن خــالل تقلــیص المســافات وزمــن الطیــران واحتــراق الوقــود، وذلــك وخاصــة انبعاثــات ثــاني أكســید الكربــون فــي الطبقــات الع
ولیـة باتباع تصمیم جدید لنظام الطرق الجویة. ومن شأن ذلك أن یساعد حزم المجال الجوي التشغیلیة في تحقیق الغایات الوطنیة واألوربیـة والد

  . ٦ربونوخفض انبعاثات ثاني أكسید الك ٥المتصلة بكفاءة الطیران
                                                           

١- opa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/fab/index_en.htmhttp://ec.eur  
الدول األعضاء بأن تكفل تنفیذ حزم المجال الجوي التشـغیلیة لبلـوغ المسـتوى المطلـوب مـن الطاقـة االسـتیعابیة والكفـاءة لشـبكة  ٥٥٠/٢٠٠٤ُتلزم الئحة المفوضیة األوربیة  -٢

  ل الجوي األوربي الواحد".إدارة الحركة الجویة في إطار "المجا
  .٢٠١١كانون األول/دیسمبر  ١٤، االیكاو،  draft SG2 v1.5مادة إرشادیة بشأن التقییمات البیئیة للتغییرات المقترحة في میدان الحركة الجویة، مشروع وثیقة، -٣
٤- http://www.skybrary.aero/index.php/Category:FAB_Guidance_Material  

فــي المائــة مــن المســافات الزائــدة التــي  ١،٥إلــى  ٠،٥الســتعراض أداء المنظمــة األوربیــة لســالمة المالحــة الجویــة (یوروكــونترول)، فــأن حــوالي  ٢٠١٠وفقــا لتقــدیرات عــام  ٥-
   تقع في الدول المعنیة بالحزم التشغیلیة للمجال الجوي. تقطعها الطائرات مقارنة بالدائرة الكبرى

عمـل الستعراض أداء المنظمة األوربیة لسالمة المالحة الجویة (یوروكونترول) إلى أن نصیب تخفیضات انبعاثات ثـاني أكسـید الكربـون الموجبـة لل ٢٠١٠أشار تقریر عام  -٦
  في المائة. ٣،٧خطوط السیر یبلغ  المرتبطة بمسار الطیران األفقي الناجمة عن عدم كفاءة



بشأن التقییم البیئي للتغییرات التشـغیلیة المقترحة شاداتإر   
 App D-6   في إدارة الحركة الجویة

 

وأنـه " مـن المهــم  إلزامیـا "عنـد وضـع حـزم المجـال الجـوي التشـغیلیة بـأن یكـون "تقیـیم الحلـول البدیلـة وأوصـت المـادة اإلرشـادیة التـي تـم إعـدادها
فـي مرحلـة مبكـرة" التوفیق بین الحالة التشغیلیة والحالة القائمة على األداء والحالة المقترحـة (أي المشـتملة علـى حـزم المجـال الجـوي التشـغیلیة) 

لحركة دون حیث أن التقییم البیئي هو نتاج المقارنة بین االثنتین. وكانت الحالتان المتفق علیهما هما "حالة المستقبل بدون مقترح" (زیادة حجم ا
جـوي التشـغیلیة). وفـي وجود حـزم المجـال الجـوي التشـغیلیة) "وحالـة المسـتقبل مـع وجـود المقتـرح" (زیـادة حجـم الحركـة مـع وجـود حـزم المجـال ال

"اتخاذ حالة نظام إدارة الحركة الجویة، ال یمكن تقییم األثر المستقبلي الحقیقي للمقترح بشكل صحیح دون تحلیل حالتي "عدم اتخاذ أي إجراء" و
  ٧ مع الخطوة التمهیدیة لمنهجیة المادة اإلرشادیة لالیكاو. جراء". وتتواءم هذه الخطوة على نحو وثیقإ

  ى ونطاق التقییمتحدید مد
تـم االتفـاق تمثلت المهمة األولى في تحدید ما إذا كانت هناك أي منهجیات للتقییم یمكن األخذ بها إلجراء التقییم البیئي إلدارة الحركة الجویة. و 

رشـادیة التـي تعكـف االیكـاو مع ممثلي حزم المجال الجوي التشغیلیة على استخدام المبادئ والمقاربـة العامـة التـي توصـي بهـا منهجیـة المـادة اإل
وتتــواءم منهجیــة االیكــاو كــذلك علــى نحــو وثیــق مــع   -یئــي لحــزم المجــال الجــوي التشــغیلیة علــى إعــدادها بشــأن التقیــیم البیئــي كأســاس للتقیــیم الب

یم. وعلـى الـرغم مـن أن التشـریع بعد ذلك تحدید النطاق الجغرافـي والبیئـي للتقیـ وأفضل الممارسات األوربیة. وكان من الالزمالتوجیهات األوربیة 
ل األساس لحزم المجال الجوي التشغیلیة قد تم تحدیده، فقـد كـان مـن الضـروري إنشـاء قاعـدة بیانـات تغطـي أي نظـم وطنیـة أو دولیـة  الذي یشكِّ 

  یمكن أن تؤثر في الدراسة. وُطلب من ممثلي الدول استیفاء هذه المهمة.
إلى جانب بیانات بشأن رصد وقیاس  ،لدول جمع بیانات كونتورات الضوضاء للمطارات الرئیسیة لدولهموباإلضافة إلى ذلك، ُطلب من ممثلي ا

نوعیة الهواء بغرض معرفة الحد األقصى لنطاق الضوضاء الرأسي واألفقي العام وٕالى أي مدى یجري حالیـا أو قـد یجـري فـي المسـتقبل انتهـاك 
ء في المناطق الواقعة حول المطارات. وساعد ذلك في تحدید اآلثار المحتملة والمستوى المطلوب القواعد الخاصة بالحدود القصوى لنوعیة الهوا

  للتقییم.
هــذه  وجــرى تحدیــد النطــاق الجغرافــي للتقیــیم اســتنادا إلــى قاعــدة البیانــات التنظیمیــة التــي تــم إنشــاؤها. واتخــذ قــرار باســتبعاد عملیــات المطــار فــي

الـذي سیقتصـر علـى تنفیـذ حـزم المجـال الجـوي التشـغیلیة فـي الطبقـات العلیـا  التقیـیما إلى اإلطار الزمنـي لمهمـة المرحلة من التقییم وذلك استناد
قــات العلیــا للمجــال " مــن المستصــوب التفكیــر فــي تمدیــد مفــاهیم الطب للجماعــة األوربیــة علــى أنــه ٥٥١/٢٠٠١للمجــال الجــوي. وتــنص المــادة 
 علــى ذلــك، تــم االتفــاق علــى ضــرورة أن تكــونلــدنیا، بموجــب جــدول زمنــي ودراســات مناســبة". وبنــاء طبقاتــه ا الجــوي لكــي یجــري تطبیقهــا علــى

  ختص بالطبقات الدنیا، ومنطقة المراقبة النهائیة والمطارات.المالحق التقییم لل راسة بمثابة مادة إرشادیةالد
علــى الدراســة اســتنادا إلــى االفتــراض بــأن اآلثــار البیئیــة ســوف وقــام ممثلــو الــدول بجمــع قاعــدة بیانــات تتضــمن الــنظم التــي مــن شــأنها التــأثیر 

  على: تقتصر
 تغیر المناخ (ثاني أكسید الكربون وأكاسید النتروجین)؛ −

 ضوضاء الطائرات؛ −

 نوعیة الهواء المحلي (أكاسید النتروجین بصفة أساسیة)؛ −

 الرؤیة/ الهدوء. التدخل في −

أي مادة تتصل بهـذا  لهدوء، فقد ُطلب من الدول أن تتحري عن وجودالرؤیة أو ا ن التدخل فيوجود أنظمة أوربیة محددة بشأوبالنظر إلى عدم 
  األمر على الصعید المحلي.

یمكن استخدامها إلجراء التقییم البیئي. ووفرت المنظمة األوربیة لسالمة المالحـة  موثوقة همة األخیرة في تحدید اختیار طرق وأدواتوتمثلت الم
رول) قائمة من منهجیات تقیـیم التغییـرات فـي كـل مـن مجـاالت التـأثر األربعـة (وفـي حالـة عـدم وجودهـا، تـم توثیـق ذلـك) جنبـا الجویة (یوروكونت

  إلى جنب مع أي نماذج أو أدوات یمكن استخدامها إلجراء التقییم.

                                                           
 ٢-خالل الدورة السابعة والثالثین لجمعیتها العمومیة أول اتفاق حكـومي عـالمي یلـزم قطـاع الطیـران بخفـض انبعاثـات غـازات الدفیئـة ( ٢٠١٣اعتمدت االیكاو في أكتوبر  -٧

  ).  ٢٠٢٠في المائة حتى عام 



 
App D-7  (د) أمثلة لتقییمات بیئیة —المرفق  

 

 كوالتقـدیرات العلمیـة للخبـراء وذلـ ،رسـاتوأفضـل المما ،لألنظمـةموثـق واستنادا إلـى المعلومـات التـي تـم جمعهـا، ُأجـري فحـص مبـدئي تضـافري 
اخ (ثـاني بغیة تحدید النطاق الكامل للتقییم. ونتیجة لذلك، تقـرر إجـراء التقیـیم للطبقـات العلیـا للمجـال الجـوي وأن یقتصـر التقیـیم علـى تغیـر المنـ

  استبعاد ذلك من التقییم.والهدوء، تم  جود مادة تنظیمیة بشأن التدخل في الرؤیةفقط. ونظرا لعدم و  ٨أكسید الكربون)
). وهـذا النظـام مسـتخدم علـى نطـاق SAAMوكانت الوسیلة المقترحة للتقییم البیئي هي نظام تخصـیص وتحلیـل الحركـة علـى المسـتوى العیـاني(

ر وأنشــطة المجــال الجــوي، ویــتم اســتخدامه فــي وضــع النمــاذج وتحلیــل وتجســید شــبكة خطــوط الســی اتواسـع ومقبــول كــأداة أوربیــة لتقیــیم تصــمیم
تطــویر المجــال الجــوي علــى المســتویات المحلیــة واإلقلیمیــة واألوربیــة. ویتــألف هــذا النظــام مــن برنــامج محاكــاة حاســوبي یعمــل بــالعرض الســریع 

 )AEMمقترن بخوارزمیـة السـتخدام الوقـود ومجموعـة بیانـات الطـائرات. وقـد ُأدمـج فـي صـلب هـذا النظـام النمـوذج المتقـدم لحسـاب االنبعاثـات (
  التابع لمنظمة یوروكونترول، والمستخدم لحساب انبعاثات الطائرات في مرحلة الطیران على الطریق،  وهو نموذج أقرته االیكاو.

 وكان من الضروري، على امتداد عملیة تحدید النطاق، اتباع نهج تعاوني وشـفاف تجـاه التقیـیم، وشـمل ذلـك التوثیـق المنهجـي للقـرارات وٕاطـالع
 ،. ومــا أن تــم البــت فــي ذلــك حتــى ُنظمــت حلقــة عمــل شــملت جمیــع مجموعــات العمــل تناولــت التقییمــات البیئیــةفعلیــا ن علیهــاجمیــع المشــاركی

جهـت إلخضاع النهج المقترح لالختبار وتحدید كیفیة إیجاد وصلة تتیح لمختلف مجموعات العمل تبادل البیانات مع عملیـة التقیـیم ونتائجهـا. ووُ 
لمصلحة المعنیین بالعملیات (المطارات وشـركات الطیـران ومقـدمي خـدمات المالحـة الجویـة) والهیئـات التنظیمیـة، إلـى الدعوة لممثلي أصحاب ا

ضـور جانب ممثلین عن أفرقة العمل األخرى (على سبیل المثال تلك المعنیة بالمسائل التشغیلیة والقانونیة وشؤون السالمة وتسییر األعمال) لح
  ق على افتراض مشترك للتقییم البیئي استنادا إلى االحتیاجات المشتركة.حلقة العمل، بهدف االتفا

وكان هناك هدف آخر تمثل في تحدید ما إذا كانت هناك أي تحسینات تشغیلیة یمكن تنفیذها في المجال الجوي للحزم التشغیلیة لضمان قیـاس 
م. ولــم یكــن مــن الضــروري تحدیــد تــاریخ التنفیــذ بدقــة ألي تحســینات فوائــدها الكاملــة مقارنــة بمــا كــان ســیحدث لــو لــم یــتم المضــي قــدما فــي الحــز 

وتحدیـد عملیـة تقییمهـا. وتـم التوثیـق أیضـا فـي حالـة عـدم وجـود  ،واإلبـالغ عنهـا ،تشغیلیة  طالما تسنى توثیق أي تحسـینات جـرى التخطـیط لهـا
  خطط.

یسـیة المـذكورة أدنـاه بغـرض كفالـة التجـانس بـین مختلـف مجموعـات واتفقت جمیع أفرقة العمل، في إطـار حلقـة العمـل، علـى قائمـة الحقـائق الرئ
  العمل.

 تواریخ السیناریوهات المستقبلیة (بصورة مشتركة مع دراسة الجدوى)؛  −

 السیر لكال الحالتین؛ وطشبكات خط −

 وٕاطاراتها الزمنیة؛ التشغیلیةالتحسینات  −

 منهجیة وسیناریو تنبؤات الزیادة في الحركة. −

  والتحلیل القاطعالتقییم البیئي 
ق ُأجــري التقیــیم البیئــي حســب االتفــاق مــع مجموعــات العمــل المختلفــة ومجــاالت العمــل. وتــم تحلیــل الســیناریوهات وفقــا لــألدوات المقترحــة والمتفــ

  علیها بین أعضاء أفرقة العمل البیئیة.

                                                           
لسیاســات تغیــر المنــاخ المرتبطــة بــالطیران. وال یجــري تقیــیم مجــرات التكثیــف والســحب العالیــة نظــرا لعــدم وجــود توافــق بــین ثــاني أكســید الكربــون هــو محــط التركیــز الرئیســي ٨- 

ر السـیر، رغـم أن آثارهـا غیـالدوائر العلمیة بشأن أهمیتها. أما أكاسید النتروجین خالل العملیات التي تحدث على الطریق، فیفترض أنها تنخفض بفعـل تحسـین كفـاءة خـط 
  متناسبة بصورة مباشرة مع استخدام الوقود. 



بشأن التقییم البیئي للتغییرات التشـغیلیة المقترحة شاداتإر   
 App D-8   في إدارة الحركة الجویة

 

  الوثیقة النهائیة والتخاطب
  فة التالیة في بدایة الدراسة:بناءًا على ما تقدم، تم االتفاق على النواتج المستهد

 التشریعات البیئیة الساریة (مشاریع التشریعات والتشریعات النهائیة)؛ −

 االتفاق على الحاالت المقترح تقییمها؛ −

 استعراض منهجیات وأدوات التقییم الموجودة؛ −

 البیان البیئي؛ −

 جدول أعمال حلقة العمل ومسارات العمل الخاصة بها؛ −

 ییم البیئي.التقریر الختامي للتق −

  التعاون. وقد استمر التواصل مع جمیع مجموعات العمل والمجاالت بطریقة شفافة غلبت علیها روح

  استعراض ما بعد اإلنجاز
ال یشـكل التقیـیم ســوى جـزء مــن المرحلـة األولـى مــن حـزم المجــال الجـوي التشـغیلیة (أي الطیــران "علـى الطریــق"). بیـد أنـه یمهــد السـاحة لخطــة و 

  .بعد اكتماله التشغیلیةحزم المجال الجوي  تنفیذاألخرى، وكذلك الستعراض ما بعد لالحقة للمراحل التشغیلیة التقییم ا

  تحلیل نهج االیكاو
ــا للمبــادئ الــواردة فــي  ــنهج المتبــع فــي تقیــیم حــزم المجــال الجــوي التشــغیلیة وفق مــادة االیكــاو اإلرشــادیة المتوخــاة فــي مشــروع منهجیــة الســار ال

مهـام مفیـدة أتـاح وضـع قائمـة ، كمـا البیئیة. وأثبت هذا المنحى فائدته في إقناع مجموعات العمل األخرى بدعم مجموعة العمل البیئیةللتقییمات 
وتتـیح المنهجیـة المتوخـاة فـي مشـروع مـادة االیكـاو اإلرشـادیة بشـأن التقیـیم  المقاربة العامـة. تقتضیه في إطار ما إتباعهاتشمل المراحل الواجب 

زیـد مـن ئي مقاربة عامة تتسم بالتماسك وتتواءم مع قواعد التقییمات المعمول بها في الدول المشاركة، ممـا ُیكسـب النتیجـة النهائیـة للتقیـیم المالبی
  القیمة.

 أمثلة على الصعید المشترك بین القارات   -٤
صــعید العـالمي. فقــد أبرمـت األطــراف علـى جــانبي المحــیط تـم وضــع العدیـد مــن المبـادرات الدولیــة للتصـدي للقضــایا البیئیـة التــي تحــدث علـى ال

  األطلنطي والهادئ والهندي شراكات لتقییم الممارسات البیئة العابرة للمحیطات وتنفیذها بصورة أفضل.

  (AIRE)لخفض االنبعاثات  األطلنطيمبادرة التشغیل المتبادل فوق المحیط   أ)
والمفوضیة  إدارة الطیران االتحادیة ٢٠٠٧في عام  هاتأأنشهي شراكة دولیة لخفض االنبعاثات  مبادرة التشغیل المتبادل فوق المحیط األطلنطي

كفــاءة وتحسـین  المتبـادلقابلیـة التشـغیل مـن إبـرام هـذه الشـراكة هـو تعزیـز والمفوضـیة األوروبیـة  . وكـان هـدف إدارة الطیـران االتحادیـةاألوروبیـة
ن ضوضاء الطائرات من خالل التعجیل بوضع وتنفیذ إجراءات مراعیة للبیئـة فـي مختلـف مراحـل الطاقة، وخفض انبعاثات المحركات، والحد م

مبــادرة التشــغیل المتبــادل فــوق المحــیط فــي إطــار  ٢٠٠٩فــي عــام  جــريویمكــن االطــالع علــى تقیــیم أُ . ت الجویــة مــن البوابــة إلــى البوابــةالــرحال
   http://www.sesarju.eu/environment/aire :كيشبالموقع العلى  ،المتكامل والبیان العملي الجوي المحیطيالمجال  تناول األطلنطي



 
App D-9  (د) أمثلة لتقییمات بیئیة —المرفق  

 

 فعلیــة قامــت بهــا شــركات طیــران شــریكة، ممــا یوضــحجویــة  ةرحلــمــا یزیــد عــن مائــة والتقیــیم النهــائي ل المنهجیــةو  إلجــراءاتل یعطــي ذلــك أمثلــةو 
اإلجـراءات  ألدلـة غیـر الرسـمیةاو المثبتـة قیاسـیا الوقود  وفوراتعضد . وتلمحیط األطلسيل العابرةالجویة  رحالتلبیئة في الل المراعیةات اإلجراء

  المقترحة.

   (ASPIRE)  مبادرة آسیا وجنوب المحیط الهادئ لخفض االنبعاثات  ب)
مكرسـة  المالحـة الجویـةخـدمات مقـدمي  بـین شـراكة ، وهـي االنبعاثـات خفـضادرة آسـیا والمحـیط الهـادئ لمبهناك دئ، وفي منطقة المحیط الها

للتــرویج العتمادهــا  ،مسـتفاد منهــا بدرجــة كافیـةغیــر و  السـتخدامإجــراءات جــاهزة ل استكشـاف أيللحـد مــن االنبعاثـات وزیــادة الكفــاءة عـن طریــق 
اإلدارة الطیران تتألف من وهي  ٢٠٠٨في عام االنبعاثات  خفضل ادرة آسیا والمحیط الهادئمبكلت شُ و   بأسرها.على نطاق الصناعة  كخیارات
 سـنغافورةي فـي هیئـة الطیـران المـدني، و الیابـانمكتب الطیران المدني ، و یةنیوزیلندالخطوط الجویة ال، و أسترالیاالطیران بهیئة خدمات و ، االتحادیة

متـاح علـى شـبكة  ٢٠١١عـام لمقـاییس األداء لالسـنوي االنبعاثـات  خفـضئ لادرة آسـیا والمحـیط الهـادمبـتقریر وشركة الطیران التایلندیة. ومرفق 
ت للتغییــــــرا تحلــــــیال . ویتضــــــمن التقریــــــرhttp://www.aspire-green.com/mediapub/docs/metricsappendix.pdf)عبــــــر الموقــــــع: اإلنترنــــــت 
ات فــي الفصــل بــین تخفیضــالو  اتمســار الالقائمــة علــى الحركــة الجویــة تغییــرات إدارة (بمــا فــي ذلــك  المبــادرة  فــي إطــار دخلــتالتــي أاإلجرائیــة 
  الوقود.  تة  من حیث وفورایالتراكم ةالكمی الفوائد یبینكما أنه  )الطائرات

   (INSPIRE)للمحیط الهندي لتخفیض االنبعاثات اإلستراتیجیةالمبادرة   ج)
للمحــیط الهنــدي  اإلســتراتیجیة، أنشــئت المبــادرة االنبعاثــات خفــضالمحــیط الهــادئ لجنــوب ادرة آســیا و مبــبالتأســیس علــى النجــاح الــذي أصــابته 

هیئـة المطـارات فـي جنـوب أفریقیـا، و   خـدمات المالحـة الجویـةو ،  أسـترالیاب الطیـرانهیئـة خـدمات بـین  ،٢٠١١مـارس فـي  لتخفـیض االنبعاثـات
 ،منطقة المحیط الهنديو بحر العرب منطقة جمیع أنحاء  منمنظمات  یمثلونأقران مكونة من شركاء و شبكة تعاونیة وهذه المبادرة هي . یةهندال

وطیـران االتحـاد،  اإلمـارات، طیـرانشـركة شـركات ال فـي المبـادرة مـنالطیـران. ومـن بـین الشـركاء  اسـتدامة دو د الوقـو كفاءة مكرسة لتحسین وهي 
  :على شبكة اإلنترنتالخضراء للمبادرة  اإلستراتیجیةیمكن االطالع على الخطة و ،. لجنوب أفریقیا أسترالیا، والخطوط الجویة نوفیرج

Http://inspire -green.com/workProgram/docs/Inspire_Strategic_Plan_  





 
 
 
 
 

App E-1  

  )ه(المرفق 

نموذج ألمثلة الممارسات الجیدة 
  للتقییم البیئي

 االیكاو
 )Draft V1.0( مثلة الممارسات الجیدة للتقییم البیئينموذج أل

إلـى نـوع المعلومـات التـي مـن المـرجح أن تكـون ذات قیمـة  فقـط ألغراض اإلرشاد فقط ویشیر هو النص الذي یرد بالخط المائل — مالحظة
عضـها ال ینطبـق علـى دراسـة الحالـة الخاصـة لمستخدمي مادة االیكاو اإلرشادیة للتقییم. وأنت لست بحاجة إلى تغطیة كافة النقـاط إذا كـان ب

 بك.

  تكفلت به)اسم الهیئة التي اضطلعت بهذا التقییم أو (المنظمة/الشركة: 
 

 تاریخ التقییم: : (اسم المشروع الذي یجري تقییمه)اسم المشروع

رمــــز الوحــــدة/ الوحــــدات المعنیــــة بحزمــــة التحســــینات فــــي  منظومــــة 
  :١الطیران

 

  :٢خطة عمل الدولة

: (یرجــى إعطـاء وصـف مــوجز للمشـروع أو التغییـر التشــغیلي المـراد تقییمـه مــن حیـث آثـاره البیئیــة. الرجـاء اسـتخدام الرســوم وصـف المشـروع
  التوضیحیة، عند اإلمكان). 

 
 

التقیــــیم، إذا أذكــــر أي الئحــــة أو سیاســــة أو قاعــــدة تقتضــــي إجــــراء و  : (وضــــح لمــــاذا تــــم االضــــطالع بــــالتقییم البیئــــي،أســــباب التقیــــیم البیئــــي
 وجد/وجدت) 

                                                           
١-   –APTAإجراءات االقتراب بمـا فـي ذلـك التوجیـه الرأسـي; WAKE–االضـطراب الظلـي; RSEQ–إدارة الوصـول/ المغـادرة; SURF–النظـام المتطـور  ,الـوعي بالحالـة علـى أرض المطـار

تعزیـز الكفـاءة  مـن خـالل تكامـل –FICE ;صـنع القـرار بشـكل تعـاوني فـي المطـار–ACDM ;ى أرض المطـار معدات الكشف علـ ASDE-Xإلرشاد  ومراقبة الحركة على أرض المطار 
االسـتخدام المـرن للمجـال  –FRTO ;معلومـات األرصـاد الجویـة التـي تـدعم تحسـین الكفـاءة التشـغیلیة والسـالمة–AMET ;اإلدارة الرقمیـة لمعلومـات الطیـران–DAIM ;العملیـات األرضـیة

الـوعي بالمكـان فیمـا یتعلـق –ASEP ;المراقبـة السـاتلیة واألرضـیة ASUR–ADS-B ;إدارة انسـیاب الحركـة الجویـة –NOPS ;عملیة التوجیه الحر -الطریق والمسارات المرنة الجوي على 
شـبكات األمـان علـى أرض –SNET ى مـتن الطـائرةإدخـال تحسـینات علـى نظامتفـادي االصـطدام المحمـول علـ–ACAS ;(ADS-B) إجراءات تتـابع الطـائرات –OPFL ;بالحركة الجویة 

   .عملیات الصعود المستمر–CCO ;وصلة البیانات على الطریق–PBN STARs; TBO ,عملیة النزول المستمر–CDO ;المطار 
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/action-plan.aspx   ٢-   



یرات التشـغیلیة المقترحةبشأن التقییم البیئي للتغی شاداتإر   
 App E-2   في إدارة الحركة الجویة

 

: (وضح الهیئة التي سوف یقدم إلیها التقیـیم إلقـراره أو اتخـاذ قـرار بشـأنه. وهـل كـان التقیـیم أو السلطة المختصةبإجراء التقییم  الجهة المكلِّفة
  داخلیا أم عاما؟ وما هي فئات الجمهور الذي یقصد إطالعها علیه؟)

 
 

تقیـیم ال مـن خطـوات كـل خطـوةدة االیكـاو اإلرشـادیة  فـي مـال كتطبیقـلكیفیـة  هـو إعطـاء وصـف مـوجز سمهذا الق (المطلوب في نهج التقییم:
علـى هـذا النـوع  هاقانطبا موجزا ألسباب حذف الخطوة أو ألسباب عدم ارئیسیة. وٕاذا كانت هناك خطوة لم یتم االضطالع بها، قدم توضیحال

فـي هـذا المربـع یمكنـك توضـیح األسـباب وراء اختیـار نهـج االیكـاو للتقیـیم. وٕاذا لـم  تطبِّـق من التقییم. الرجاء إكمال كل قسم بشكل مستقل. و 
 ن نهج االیكاو.)جاء توضیح كیفیة اختالف منهجیتك عمنهجیة االیكاو، الر 

 
 

ارات قــر ن یشــمل ذلــك الر للتقیــیم. ویجــوز أالتــي تــم القیــام بهــا للتحضــیذات الصــلة یــة األنشــطة التمهید: (اشــرح بإیجــاز ةل التحضــیریاعمــاأل
اس، وتحدیـــد الســـنوات التقییم، وجمـــع بیانـــات األســـجهـــة المكلِّفـــة بــ، وتحدیـــد الوالعملیــات، مثـــل القـــرار القاضـــي بضـــرورة إجــراء التقیـــیم البیئـــي

 ببسـاطة مطلـوبة كافـة المعلومـات الممكنـة، بـل التقییمها، وتحدیـد طـرق التقیـیم أو المعـاییر المطبقـة. و لیسـت هنـاك حاجـة لتغطیـ المطلوب
  التقییم؟) أ,والمعاییر تنطبق علىاللوائح  وأالقواعد  یار خطوات ونهج التقییم. وكیف تم تحدید أيشرح كاف ألسباب اخت هو إعطاء

  
  
 

 

تكـرار ى علـ وقـد ینطـوي هـذا –: (اشرح ما سوف یتغیـر نتیجـة للمقتـرح المـراد تقییمـه قدم وصفا للتغییر (التشغیلي) المقترح، وأغراضه وبدائله
هـذا المشـروع واألغـراض التـي یخـدمها، ومـا هـي البـدائل التـي تـم النظـر ب ومات المقدمة في وصف المشروع أعـاله. اشـرح دواعـي القیـامللمعل

 ة.)ك البدائل مفیدة لكنها لیست أساسیفیها. المعلومات الخاصة بأسباب رفض تل
 
 
 

". قـدم وصـفا لآلثـار المـراد تقییمهـا، مـثال، ضوضـاء المبـدئي "الفحـص –لهذا التقییم قدم وصفا لنطاق ومدى التقییم: (كیف تم تحدید الحاجة 
بموجبهـا  الطائرات، وانبعاثات ثاني أكسید الكربون أو أكاسید النتروجین، آثار المناخ أو آثار نوعیة الهواء. اشرح عملیة اتخاذ القـرار التـي تـم

"تحدیــد النطــاق". اشــرح كــذلك أي عملیــات رســمیة للتشــاور بشــأن  –امها فــي التقیــیم اســتخد ذا النطــاق ومســتوى التفاصــیل المطلــوبتحدیــد هــ
 ســبیل المثــال، إذا كــان قــد تــم تحدیــد النطــاق أو االتفــاق علیــه، مــثال، عــن طریــق ســلطة مختصــة معینــة إن كــان األمــر كــذلك. اشــرح، علــى

معلومـات. قـدم وصـفا كـذلك لكیفیـة اتخـاذ القـرار بشـأن االضـطالع بتقیـیم النطاق باالستعانة بآراء الخبراء أو التحقق السابق للتقییم أو جمع ال
 عدم االضطالع به. كیف تم تحدید حالة األساس والحالة (الحاالت) المقترحة، لماذا تم اختیار سنوات معینة؟) أكثر تفصیال أو

 
 
 
 



 
App E-3  (ه) نموذج ألمثلة الممارسات الجیدة للتقییم البیئي —المرفق  

 

ییم إلى جانب المنهجیة والرصد والنموذج المسـتخدم لتحدیـد مـدى (قدم وصفا ألي معاییر أو شروط إلزامیة للقیام بالتققدم وصفا للتقییم ذاته: 
، هل كانت هناك فا). هل تم تطبیق إدارة الجودة؟ أياآلثار البیئیة للمقترح. اذكر المدى واآلفاق الزمنیة التي تم اختیارها (إذا لم یتم ذكرها آن

بیئـي مـع التقییمـات الموازیـة األخـرى؟ هـل نشـأت حـاالت تكـامالت وكیـف عملیة لضمان اتساق البیانات المدخلة للتقییم ال على سبیل المثال،
  من الخارج؟ أنها استُقدمت من مصادر داخلیة أم الفنیة لهذا التقییم الخبرة ؟ هل توفرت ٣تم التعامل مع  قضایا المبادلة

  
  
  
 
 

مـثال، إلـى أي مـدى استرشـدت بهـا عملیـة تم استخدامها، ئج التقییم، وكیف : (اشرح بشكل عام ما هي نتاهاقدم وصفا للنتائج وكیف تم إبالغ
تقریـر نهـائي؟ هـل م أنها ُقدمت ببساطة على أساس أنهـا للتشاور أ اد المشروع. وهل تم إعدادها كمشروع وثیقة مطروحةاتخاذ القرار أو اعتم

رة الجـودة بطریقـة مسـتقلة؟ هـل تقییم أو عملیات إدامثال، هل تم تدقیق عملیات ال – النتائج أو التحقق منها بأي شكل من األشكالتم اعتماد 
  .مثال دراسة جدوىلتقییم  نطاقا، عملیة أوسع ُأدرجت النتائج في

  
  
  
 

 

ذا كـان األمـر ینطبـق، إ و  ة فـي المـرة المقبلـة.فـبطریقـة مختل سـتفعله: (اشرح هنا تـم إنجـازه بنجـاح، ومـا یمكـن تحسـینه، ومـا الدروس المستفادة
یكـاو، هـل بوسـعك طریقـة. وٕاذا لـم تسـتخدم منهجیـة االبأنه یمكـن تحسـین مـادة اإلیكـاو اإلرشـادیة للتقیـیم وبـأي  ا كنت تعتقدما إذ شرح الرجاء

 التـي هـي عناصـر مـادة االیكـاو اإلرشـادیة یكـاو؟ مـاثات المقبلة للمادة اإلرشادیة لالالتحدی هجیتك التي یمكن أن تستفید منهاتحدید جوانب من
  لتقییمات المستقبلیة؟ل المنهجیة الخاصة بك إطار تستخدمها في سوف

  
  
  
  
  
 
 

                                                           
بشـأن  داتإرشـا، (Doc 10031)مـن وثیقـة اإلیكـاو  ٤الرجـوع إلـى الفصـل  لتكـامالت وعملیـات المبادلـة، ُیرجـىبا واألمثلـة الخاصـة لالطالع على التعاریف ٣-

  .التقییم البیئي للتغییرات التشغیلیة المقترحة في إدارة الحركة الجویة



یرات التشـغیلیة المقترحةبشأن التقییم البیئي للتغی شاداتإر   
 App E-4   في إدارة الحركة الجویة

 

اإلرشــادیة للتقیــیم البیئــي تكــون ذات قیمــة لآلخــرین الــذین یســتخدمون المــادة  قــدم هنــا أي مشــورة أخــرى أو نصــائح قــد –التعلیقــات: (اختیــاري 
  یكاو.)لال
  
  
 
 

  
  ي: یرجى إرسال النسخ المستكملة من هذه االستمارة إلى العنوان التال
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  env@icao.intأو بالبرید االلكتروني على العنوان: 
  

 — انتهى  —
  








