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  االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
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  )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

 
 

 مسائل بيئــــية:  البند السابع
 

  إدارة استخدام األراضي حول المطارات في منطقة الشرق األوسط
  والرقابة البيئية

 
 )السكرتاريةمقدم من (

 

 موجز

تلقي هذه الورقة الضوء على المتطلبات فيما يتعلق بتخطيط  
استخدام األراضي وإدارتها حول المطارات، إضافة إلى تدابير 

  .الرقابة البيئية المترافقة مع المطارات

   .3اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع مبّين في الفقرة 

 مراجع

 ).A37/18(قرارات الجمعية  -
الجزء  –الصادرة عن منظمة إيكاو  9148الوثيقة رقم  -

 .الثاني، استخدام األراضي والرقابة البيئية
  .األهداف االستراتيجية لمنظمة إيكاو -

  
 مقدمة .1

 
تالؤم المطار مع محيطه هو غاية مثلى يمكن تحقيقها من خالل التخطيط المناسب للمطارات إن  1.1 

والهدف . وتخطيط استخدام األراضي في المنطقة المحيطة بالمطارات ومراقبة مصادر التلوث
من ذلك هو توفير أفضل الظروف الممكنة لتلبية حاجات عمليات المطارات والمجتمعات الواقعة 

يمكن تشغيل المطارات بأثر بيئي محدود عبر . في المنطقة المحيطة بها والنظام البيئي المحيط
 .البيئية مع تخطيط استخدام األراضيدمج خطط وإجراءات اإلدارة 

 
 :رئيسية وهي بيئية ، ثالثة أهداف2004تبنت منظمة إيكاو في عام  1.2

  .الحد من أو تقليص عدد األشخاص المتأثرين بضجيج الطائرات  - أ
  .الحد من أو تقليل تأثير انبعاثات الطيران على جودة الهواء المحلي  - ب
دفيئة الناتجة عن المالحة الجوية على المناخ الحد من أو تقليل تأثير انبعاثات غاز ال  - ت

 .العالمي
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 .اعتمد مجلس منظمة إيكاو أيضًا أهدافًا استراتيجية مع إعطاء األولوية القصوى لحماية البيئة 1.3

  
ترآز األنشطة البيئية لمنظمة إيكاو بالمقام األول على المشكالت التي أفضل حل لها هو اعتماد  1.4

الصعيد العالمي، وهي ضجيج الطائرات وأثر االنبعاثات الناتجة عن منهج عام منسق على 
يجري معظم هذا العمل من خالل لجنة مجلس منظمة إيكاو لحماية بيئة . محرآات الطائرات

 .الطيران
  

يقوم المجلس آل ثالثة سنوات بتنقيح وتحديث بيان موحد بمواصلة السياسات والممارسات  1.5
وقد جرى اعتماد . قبل الجمعية العمومية لمنظمة إيكاو ليتم اعتمادها منالمرتبطة بحماية البيئة 

وهي مبينة في  2010، في أآتوبر )و(، التذييل A 37-18النسخة الحالية من قرارات الجمعية 
 .الملحق بورقة العمل هذه )أ(التذييل 

 
 النقاش .2

 
 تخطيط استخدام األراضي حول المطارات

  
حول المطارات على السالمة التشغيلية للمطارات وسالمة المجتمعات يؤثر استخدام األراضي  2.1

األنشطة حول المطارات والتي يمكن أن تؤثر على سالمة وآفاءة  لذا، ينبغي أن تؤخذ. المحيطة
 .عند تخطيط استخدام األراضي قرب المطاراتتشغيل الطائرات بعين االعتبار 

  
  :المطارات ذات شقين وهمامتطلبات تخطيط استخدام األراضي حول  2.2

 .تأمين احتياجات المطارات، مثل الحد من العوائق وإنشاء المطارات مستقبًال  - أ
ضمان الحد األدنى من التضارب مع البيئة والجمهور، مثًال بجعل المناطق السكنية   - ب

بعيدة عن المناطق المتعرضة للضجيج المفرط أو أي تلوث آخر وأيضًا من خالل 
 .الحدائقالمحافظة على 

  
تتأثر جودة الهواء في المناطق القريبة من المطار بانبعاثات محرآات الطائرات وانبعاثات  2.3

. المرآبات الموجودة في المطار وحرآة المرور الداخلة وانبعاثات المصادر الثانوية األخرى
  :ي قد تسببيشير تلوث الهواء إلى أن الهواء يحتوي على واحد أو أآثر من المواد الملوثة الت

 .خطرًا على صحة وسالمة ورفاه األشخاص -

 .تعارضًا مع التمتع الطبيعي بالحياة أو الممتلكات -

 .خطرًا على حياة الحيوانات -

 .خطرًا على الحياة النباتية أو الممتلكات -

  

بما أن ضجيج الطائرات أصبح مشكلة المطارات الرئيسية والتي تؤثر على تطور استخدام  2.4
المطارات، فإن عالقته باستخدام األراضي حول المطارات يشكل همًا رئيسيًا في األراضي حول 

تطوير تلك األراضي، لذا آانت الحاجة لتقييم الضوضاء عند تخطيط األراضي حول المطارات 
 ).مناطق عالية المخاطر(وتحديد مناطق الضجيج ومؤشرات الضجيج المرتفع المرافقة 
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ير األراضي المحلية أن تضعف سياسات متوازنة وشاملة في التطوير يمكن حقيقًة لقرارات تطو 2.5

إن الهدف المنشود هو وضع ضوابط فعالة وتحقيق الفعالية في تخطيط . وأساليب التخطيط
استخدام األراضي على أساس معايير موضوعية لتقليل آمية مشاريع التطوير الحساسة تجاه 

 .دامات األخرى المفيدة في تلك األراضيالضجيج قرب المطارات، مع السماح باالستخ
  

 التبعات البيئية وإجراءات الرقابة
  
تظهر المشكالت البيئية ليس فقط عنما يتم إنشاء مطارات جديدة ولكن أيضًا عند توسيع مرافق  2.6

 .وتتغير طبيعة هذه المشاآل من مطار إلى آخر. المطارات القائمة
 

وحماية البيئة تنفيُذ تدابير رقابة على التلوث في المطار ويصب في مصلحة عمليات المطارات  2.7
لوائح وإجراءات تنفيذية، بعضها يحد من /وتأخذ هذه التدابير شكل تشريعات. وبيئته المحيطة

 .التلوث في مصدره بينما يقلل بعضها اآلخر من أثر التلوث على المجتمع والبيئة
  

  :متعلقة بالمطارات تدابير من أجليجب أن تتضمن تدابير الرقابة البيئية ال 2.8
  .الحد من الضوضاء -  
  .ضبط تلوث الهواء -  
  .ضبط تلوث المياه -  
  .إدارة النفايات -  
  .إدارة الطاقة -  
  .حاالت الطوارئ البيئية -  
 .تقييم األثر البيئي لمشاريع تطوير المطارات -  

  
الطائرات بما فيها السلع الخطرة، ومن أجل بالنظر إلى المشاآل البيئية الناجمة عن حوادث  2.9

. ضمان حصول استجابة سريعة مع الطوارئ البيئية، فإنه من المهم وضع خطة طوارئ بيئية
وال تقتصر الطورائ البيئية على الوقود وانسكاب المواد الكيميائية والحوادث التي تنطوي على 

والهدف من هذه الخطة هو توفير استجابة . ةالسلع أو المواد الخطرة التي يمكن أن تؤثر على البيئ
 .آاملة وفورية للحوادث البيئية

  
 اإلدارة البيئية

  
 :يمكن تقسيم أنشطة إدارة المطار البيئية إلى ثالث فئات 2.10

 .الوعي البيئي -
 .التخطيط والرقابة -
 .التدابير الوقائية والعالجية -

 
تخطيط استخدام األراضي القريبة من المطارات تفاصيل المواد اإلرشادية لمنظمة إيكاو بشأن  2.11

الصادرة  9184والرقابة البيئية فيما يتعلق بتطوير المطارات وعملياتها متضمنة في الوثيقة رقم 
 .الجزء الثاني، استخدام األراضي والرقابة البيئية –عن منظمة إيكاو، دليل تخطيط المطار 
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 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
 
) CAA(إدارت هيئات الطيران المدني /حث دول منطقة الشرق األوسط االجتماع مدعو إلى 3.1

 :وإجراءات تنفيذ من أجل اعتماد تشريعات/لمراجعة وسن
 

  .دمج خطط وإجراءات اإلدارة البيئية في تخطيط استخدام األراضي  - أ
طويلة تشجيع السلطات المحلية على حماية المطارات في مناطقها لضمان استمرارية   - ب

  .األمد للمطارات وسالمة عمليات الطائرات واألشخاص والممتلكات
التأآد من توفر معلومات عن عمليات الطائرات وآثارها البيئية تكون مفيدة القارئ في   - ت

 .المجتمعات المحلية القريبة من المطارات
 

 
 
 
 

 -انتهى -

 


