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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 حماية البيئة :١٥رقم البند 

مساهمة ادارة الحركة الجوية في حماية 
 ١بيئة الطيران

 )عضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني من األ٢ دولة متعاقدة٤١وثيقة مقدمة من (

 ملخص
 .م في تحسين األداء البيئي مع الحفاظ على السالمةيمكن الدارة الحركة الجوية أن تساه

قد برز عند  ادارة الحركة الجوية من تأثير الطيران على البيئة  تخفيفكان آخر اثبات المكانيةو
اللجنة األوروبية للطيران ( في احدى وأربعين دولة )RVSM ( للفصل الرأسياعتماد الحدود الدنيا

 احتراق الوقود الخفض من أدى الى ، مما)نتقالية المرتبطة بهاالمدني باالضافة الى المنطقة اال
 . في طبقة الجو العليا٥واالنبعاثات بنسبة 

في التي هي طور االعداد ومن النشاطات الناشئة في مجال البيئة صف عدد يتم وفي هذه الوثيقة 
 .صعيد العالمي امكانية تنفيذها على الشتى أنحاء أوروبا ومن المفيد في هذا االطار دراسة

 . مع وكالة اليوروكنترولونسقتقد ُأعدت هذه الورقة 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية
 .٤يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 

 

                                                        
 . واألسبانية والروسيةاالنجليزية والفرنسيةب النصلمدني قدمت اللجنة األوروبية للطيران ا ١
، *، استونيا *، الدانمرك *، الجمهورية التشيكية  *، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص     *، ازربيدجان، بلجيكا  *النمساألبانيا، أرمينيا،    ٢

، مولـدوفا، مونـاكو،   *، مالطـه  *،  لكسمبورج  *، ليتوانيا *، التفيا *اليا، ايط *، ايسلندا، ايرلندا  *، هنغاريا *، اليونان *، ألمانيا *، فرنسا *فنلندا
، سويسـرا، جمهوريـة   *، السـويد  * اسبانيا ،* سلوفانيا ،*، رومانيا، صربيا والجبل األسود، سلوفاكيا     *، البرتغال *، النرويج، بولندا  *هولندا

 .*مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة
 .يشار الى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في القائمة السابقة بعالمة النجمة *
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 مقدمة -١

يمكن أن تساهم    أقرت االيكاو بأن ادارة الحركة الجوية        ،أثناء انعقاد الدورة الثانية والثالثين للجمعية العمومية       ١-١
) CAEP( الجهود من خالل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران           أطلقت وقد   ،تخفيف من تأثير النقل الجوي على البيئة      الفي  

 الحركـة  ادارة/واالسـتطالع  والمالحـة  االتصاالتتحديد كمية المنافع البيئية المكتسبة عن طريق تنفيذ نظم          لفي محاولة   
 .)A32/8 الموحد بشأن حماية البيئة البيان) (CNS/ATM (الجوية

حددت وكالة اليوروكنترول للمـرة األولـى مجـاالت    في الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو،       ٢-١
 وقامت ،)A33-WP/58انظر الوثيقة (عديدة يمكن فيها الدارة الحركة الجوية أن تساهم في تخفيف تأثير الطيران على البيئة               

الـذي   االنتباه الى الدور واسع النطـاق         بلفت )A33/7قرار الجمعية العمومية    (لبيان الموحد بشأن حماية البيئة      االيكاو في ا  
يمكن به أن تضطلع به ادارة الحركة الجوية في التخفيف من تغيير المناخ وآثار الحركة الجويـة علـى الضوضـاء فـي            

 .المطارات

 وذلك عن طريـق   لتقليل من تأثير الطيران على البيئة       الجوية ل حركة   استخدام ادارة ال   اثبت مؤخرا بأنه يمكن    ٣-١
اللجنة األوروبية للطيران المـدني باالضـافة الـى         (في احدى وأربعين دولة     ) RVSM(تنفيذ الحدود الدنيا للفصل الرأسي      

ت الغازيـة   بعاثـا تقليل من احتـراق الوقـود واالن      الأدى ذلك الى    قد  ، و ٢٤/١/٢٠٠٢في  ) المنطقة االنتقالية المرتبطة بها   
أمان بخدمات الحركة الجوية     وذلك بفضل استخدام ستة مستويات جديدة للطيران مع توفير           ، العليا  الجو طبقةفي   ٥ بنسبة

 .أكبر وكفاءة أرفع

 للتأثير على البيئة     شامل في المناطق األخرى في العالم فرصة الجراء تحليل       ) RVSM (يمكن أن يمثل تنفيذ   و ٤-١
 .بيئية الممكن تحصيلهاتحديد المنافع الل

 ةاألوروبي المنفذة في القارة نشاطاتالأمثلة عن  -٢

 خلفية هذه المبادرات ١-٢

ركزت النشاطات البيئية لليوروكنترول في السنوات األخيرة على دعم عملية اتخاذ القـرار علـى الصـعيد                  ١-١-٢
  معالجة  على الوجه الخصوص على     وكالة اليوروكنترول  شددت ،وفي هذا المجال  .  الدولي وتعزيز قدرات البحث والتنمية    

اعـداد  واالجتماعي في المطارات وفي جوارها،      و ين البيئي اعداد التدابير للتخفيف من تأثير الطيران على الصعيد       : ما يلي 
ونوعيـة الهـواء فـي     الوقود واالنبعاثات طوال مسارات الرحلـة        حرقتخفيف من   الالوسائل والمنهجيات لتحديد امكانية     

تحسـين رصـد   ة جمع البيانات عن استهالك وقود الطائرة بهـدف         وتحسين عملي  ين ذيول الدخان المكثف   المطارات وتكو 
 .األداء البيئي للطيران

 التعاون الدولي ٢-٢

 السيما من خالل لجنة حماية البيئة في مجـال الطيـران            ،تمثل االيكاو شريكا رئيسيا ألعمال اليوروكنترول      ١-٢-٢
)CAEP  .(  لجنة   وتتضمن المساهمة في )CAEP (  ،علـى تقيـيم     مع هيئة الطيران االتحادية نموذج قـادر      بالتعاون  اعداد 

، والمساهمات فـي الكتـاب      CNS/ATMتقييم آثار التحسينات المتعددة لنظم      وانبعاثات الطيران في العالم واستخدام الوقود       
م وقود الطيـران واالنبعاثـات     لتقليل من استخدا  لعن االيكاو بشأن الفرص التشغيلية      مؤخرا  الذي صدر    ٣٠٣رقم   الدوري

 .ودعم المبادرات التي تعتمد على األسواق



A35-WP/146 
EX/61 - 3 - 

ـ  )االيكاك (تعمل وكالة اليوروكنترول بالتآزر مع اللجنة األوروبية للطيران المدني         ٢-٢-٢ ى تحـديث الدراسـة      عل
 األوسـع صـعيد  لاتساهم أيضا في نشاطات االيكاك البيئية على  تحديات نمو الحركة الجوية األوروبية كما       الخاصة بتحديد   

 .تشمل مسائل خاصة بالضوضاء واالنبعاثات واالقتصادالتي و

 للجنة األوروبيـة     ذات الصلة التابعة   ذلك، تعمل اليوروكنترول عن كثب مع المديريات العامة       باالضافة الى    ٣-٢-٢
راتيجية التنمية المستدامة  استبوضوحتأخذ بعين االعتبار    س و ير المناخ بيئة دعما للبرنامج األوروبي لتغ    والوكالة األوروبية لل  

 .جوتنبرجالتي اعتمدها المجلس األوروبي في 

 من التأثير البيئي واالجتماعي في المطارات وفي جوارها المخففةالتدابير التشغيلية  ٣-٢

 أوسـع  فـي تطبيـق   ٢٠٠٥مثل التحسينات األساسية التي ستدخل على المستوى األوروبي ابتداء من عام     تت ١-٣-٢
كما تم   ،ولكن.   الفوري الملحوظ في تخفيض الضوضاء على األرض       هالذي يتمثل تأثير  و المستمر   ولبالنزلالقتراب  نطاقا  

منفعة اضافية تتمثـل فـي التخفيـف مـن      أيضا  المناورة هذه   تتيح،  ٣٠٣االعتراف بذلك في الكتاب الدوري لاليكاو رقم        
 .احتراق الوقود واالنبعاثات

مـع  للمالحة المنطقية ) CDA (النزول المستمراالقتراب ببيق عملية التركيز على تحسين امكانية تط  حاليا  يتم   ٢-٣-٢
 خالل حاالت الذروة     أكثر يسهل تنفيذها  والتي يمكن أن     ،التكتيكية )CDA( الجراءات   لتشجيع على االستخدام بشكل متواز    ا

ينبغـي  محسنة لمسار الرحلة،  للكفاءة الونظرا.   هذه االجراءات حاليا على األقل في دولة واحدة  وتنفذ.  للطلب على السعة  
 حماية البيئـة والمسـاعدة فـي     مستوى مما سيؤدي الى تحسين    ،أن تنخفض الضوضاء وكمية احتراق الوقود واالنبعاثات      

 .ضمان سعة المطارات في المستقبل

 على التعاون الوثيق بين مشغل المطار ومقـدمي خـدمات مراقبـة    بنجاح يقوم) CDA (جراءاتان اعتماد ا   ٣-٣-٢
دارة أصـحاب المصـالح محفـال ال      نشئ  ولهذا الغرض، يقترح أن ي    .  ئيسيينالحركة الجوية المحلية والناقلين الجويين الر     

عمليـة الحركـة    بمسؤوليتها الجماعية للتخفيف من تأثير أن تضطلع األطراف ذات الصلة   تستطيع من خالل  تعاونية للبيئة   
 .الجوية في المطار على البيئة

 التخفيف من آثار الطيران على المناخ ٤-٢

 دراسة بشـأن الكشـف عـن       ،ا التعاوني م من خالل اتفاقه   ،ترعى اليوروكنترول والوكالة األوروبية للفضاء     ١-٤-٢
لتنبؤ لتأكد من صحة نموذج ل وا االخالل في الطاقة االشعاعية المرتبطة بذلك     و الناتجة عن تكثيف ذيول الدخان       السحب العليا 

التـي   وذيول الدخان المتراكم     حسن هذه الدراسة الفهم العلمي لمسألة السحب العليا       ومن المتوقع أن تُ   .  ان الدخ ذيولبتراكم  
 .ا بادارة الحركة الجوية، بسبب امكانية تأثيرها على عمليات الطيرانرتبط ارتباطا وثيقت

 العـالمي  والغالف الجـوي  صل اليها في التقرير الخاص بشأن الطيران        على أساس االستنتاجات التي تم التو      ٢-٤-٢
باب االحتياط التحقق مـن أن هـذه        تعتبر اليوروكنترول أنه من      ،الصادر عن فريق الخبراء الحكومي الدولي لتغير المناخ       

 .لمدى الطويلة في تخطيط االستراتيجية على اياج التحسينات البيئرد باكجزء من التزامهاوذلك لسيناريوهات ا

 اللمسات األخيـرة علـى     في أوروبا وعلى المدى األقصر، يضع أصحاب المصالح في ادارة الحركة الجوية            ٣-٤-٢
 لشبكة ادارة الحركـة  فعاليةيمكن أن يؤدي الى استخدام أكثر  مما  مجال الجوي   لتحسين ال   رئيسي التخطيط المفصل لبرنامج  

 . يؤدي ذلك الى زيادة كفاءة الرحالت بشكل ملحوظومن المتوقع أن.  األوروبيةالجوية ضمن القارة 
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 رصد األداء البيئي ٥-٢

.  قد أيدت اللجنة األوروبية للطيران المدني منهجية الحتساب االنبعاثات تعتمد على بيانات الحركـة الجويـة                ١-٥-٢
الحة الجوية الوطنيـة    مع مقدمي خدمات الم    تعاونا وثيقا وتتعاون حاليا عدة وكاالت بيئية للدول األعضاء في لجنة االيكاك           

 اسـتهالك تقـديرات   لتحسين   استخدام بيانات الحركة الجوية      ويمكن.   الخدمات تقارير عن جرد  لتنفيذ هذه المنهجية لتقديم     
 عند اعداد الجردات الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة التي ينبغي االبـالغ عنهـا          بذلكوقود طائرات واالنبعاثات المرتبطة     

 .ير المناخيبشأن التغ االطارية مم المتحدة األتفاقيةلدى ا

 من شـأنها أن  ٢٠٠٥تعتزم اليوروكنترول تشغيل خدمة استراتيجية جديدة ألصحاب المصالح قبل نهاية عام            ٢-٥-٢
 فـي شـتى أنحـاء الشـبكة        األداء البيئي  وستستخدم لالبالغ المنتظم عن      . تقدر كمية احتراق الوقود وانبعاثات الطائرات     

ة الحركة الجوية مع تقييم كفاءة الرحلة وتحديد االتجاهات التاريخية على أساس بيانات الحركـة التـي تـم    األوروبية الدار 
 لتحديد األهداف البيئية رفيعة المستوى التـي        القاعدة تشكلهذه الخدمة الجديدة أن     ينبغي ل  و.  ١٩٩٧االحتفاظ بها منذ عام     

وقـود  للتقليل الى أقصى حـد مـن اسـتخدام       متعددة  التشغيلية  الفرص  لايعتمد على أساسها تقييم األداء وللتأكد من صحة         
 .٣٠٣الدوري االيكاو كتاب ، كما تم تحديده في االنبعاثات الغازيةالطائرات و

 عـن   تتضمن مذكرة التعاون التي اعتمدت مؤخرا بين اللجنة األوروبية واليوروكنترول تبادل االحصـائيات             ٣-٥-٢
 مجموعة عمل مشتركة لتحديد الطريقة المثلى لالستفادة من هذه المعلومات لما فيه صالح              ة وتم انشاء  والبيئ الحركة الجوية 

 .المعنيينفين وأصحاب المصالح الطر

 خالصة -٣

ويتم في هذه الوثيقـة     .   في حماية البيئة في مجال الطيران      متنامتضطلع ادارة الحركة الجوية بدور حساس        ١-٣
.  ير البرامج والخدمات التي يمكن أن تقلل وترصد أثر الطيران على البيئـة            متنامية تستهدف توف  ال كتلة من األعمال  وصف  

ـ  على الصعيد العـالمي    أوضح هذه النشاطات أكثر اذا ما كانت مرئية بشكل          وستتطور يمكن أيضـا أن تسـتخدم فـي    ، ف
.  بسـرعة نسـبية  اليم والدول   التحسينات التي يمكن أن تدخلها العديد من األق         عن كأمثلةالمناقشات العالمية لتحديد السياسية     

بالتـالي  تـم   الجمعية العموميـة و بذلكوسيؤدي ذلك الى تعزيز دور ادارة الحركة الجوية في حماية البيئة اذا ما اعترفت               
 . االيكاولدىاظهارها في ترتيبات العمل 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٤

 :يرجى من الجمعية العمومية أن تقوم بما يلي ١-٤

 وترحـب بتعزيـز   ن تأخذ علما باألعمال بشأن دور ادارة الحركة الجوية في مجـال حمايـة البيئـة                 أ )أ
 .اطار المسائل البيئية ذات الصلة لاليكاو في  دعمهااليوروكنترول

تخفيف من تأثير النقل الجوي على      ال على أن ادارة الحركة الجوية تضطلع بدور مهم في           أن تؤكد مجددا   )ب
 . ادارة الحركة الجويةمساهمةهيئات ذات الصلة في االيكاو أن تدرج ضمن أعمالها ع اليئة وتشجالب

 ال يتجزأ مـن برنامجهـا       اجزءتجعل من تحليل التأثير البيئي       الى االيكاو أن تشجع الدول أن        أن تطلب  )ج
 .)RVSM (لتنفيذ الحدود الدنيا للفصل الرأسي

 ـ انتهـى ـ


