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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 

  اللجنة التنفيذية

  حماية البيئة :١٧ الموضوع رقم

  االيكاوفي الطيران المدني والبيئةالتطورات المتعلقة ب

  )مجلس االيكاوورقة مقدمة من (

   التنفيذيالملخص
ائرات وانبعاثات محركاتها منذ تقدم هذه الورقة تقريرا عن التقدم الذي أحرزته االيكاو بشأن ضوضاء الط

األنشطة المتعلقة بالطيران المدني والبيئة التي بما في ذلك الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية، 
والتطورات الرئيسية بشأن  في مجال الطيران لجنة حماية البيئةاضطلعت بها األمانة العامة وأنشطة 

التطورات الناتجة عن عملية اتفاقية األمم األخص  وعلى  ،ى األخرألمم المتحدةامع هيئات  التعاون
 – بتغير المناخ ة المعنية الدولية الحكوميللهيئة الرابع تقرير التقييمالمتحدة االطارية بشأن تغير المناخ و

  .الذي صدر مؤخرا ٢٠٠٧تغير المناخ لسنة 

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

 تخفيف األثر العكسي    –حماية البيئة    – Cيجي  ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االسترات     
  للطيران العالمي على البيئة

  .إضافيةمالية هذا العمل ال يقتضي أي موارد   :اآلثار المالية

  في مجال حماية البيئةالمستمرة ، بيان موحد بسياسات االيكاو وممارساتها A36-WP/35  :المراجع
A36-WP/39 ،لطيرانسياسة االيكاو بشأن انبعاثات ا  
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  مقدمةال  -١
قة تقريـرا مرحليـا عـن       رهذه الو تقدم  و. الجمعية العمومية ثالث وثائق عن حماية البيئة      إلى  يقدم المجلس     ١-١

 األمـم  بهيئات حماية البيئة في مجال الطيران وعالقة االيكاو أنشطة لجنةأنشطة المنظمة في مجال حماية البيئة بما في ذلك        
سياسة االيكاو بشأن إنبعاثات الطيران، بما في ذلك التطورات         ن المتصلتان بالبيئة    ياالوثيقتان األخر وتغطي  . المتحدة األخرى 

بيان  : A35-5 لقرار الجمعية العمومية رقم والتنقيحات المقترحة   ،  (A36-WP/39)التدابير القائمة على آليات السوق      في مجال   
  .(A36-WP/35) حماية البيئة موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال

من خـالل لجنتـه المعنيـة بحمايـة         بصفة رئيسية   ويواصل المجلس القيام بأنشطة المنظمة المتعلقة بالبيئة          ٢-١
جديـدة بـشأن ضوضـاء      وتوصيات  المجلس في وضع السياسات الجديدة واعتماد قواعد قياسية         تساعد اللجنة   و ٢ ١البيئـة

ـ      إجراءلجنة حماية البيئة في      واليةتمثل  تو. الطائرات وانبعاثات محركاتها    المجلـس،   ا دراسات محددة، حسبما يوافق عليه
  . ضوضاء الطائرات وانبعاثات الغازات من محركاتهابمراقبةتتصل 

 والثالثين للجمعية العموميـة  الخامسةوعقدت لجنة حماية البيئة في مجال الطيران اجتماعا واحدا منذ الدورة              ٣-١
وقـد  . )(Doc 9886)  للجنة حماية البيئة في مجال الطيرانالسابعانظر تقرير االجتماع  ()٢٠٠٧ فبراير في بعاالساالجتماع (

واالجتماعـات  واصلت اللجنة سعيها لتنفيذ برنامج عملها بين االجتماعات الرسمية من خالل مجموعات عمل ونقاط اتصال                
 .توجيهية لتنسيق األنشطةالمجموعة لل السنوية

 قـرار إباستعراض و ٢٠٠٧ التي انعقدت في مارس     ١٨٠ من الدورة    ١٥ و ١٤ المجلس خالل الجلستين     موقا  ٤-١
 التعـديالت المقترحـة للملحـق    فيهـا بما ، مع التعليقات عليها،  جتماع السابع للجنة حماية البيئة    التوصيات الصادرة عن اال   

.  نبعاثات محركـات الطـائرات    إ  —المجلد الثاني    و ضوضاء الطائرات   —، المجلد األول    حماية البيئة   —السادس عشر   
 كتاب المنظمـة    إرسالوقد تم   .   الترخيص وتحسينها  إجراءاتتحديث  إلى  وتهدف التعديالت التي تتسم بطبيعة فنية مفصلة        

اعتمـاد  ومن المتوقع   .   تعليقاتها إبداءإلى   بشأن التعديالت المقترحة لدعوة الدول والمنظمات الدولية         ٢٥/٥/٢٠٠٧المؤرخ  
   .٢٠/١١/٢٠٠٨قواعد وتوصيات دولية جديدة بحلول 

ما للتطورات التكنولوجية في مجال ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركـات          ااستعراضا ع ) أ(يوفر المرفق     ٥-١
  . جوهرية أثناء السنوات األربعين األخيرة بقيادة االيكاوبيئيةالطائرات التي نجمت عنها فوائد 

                                                             
اسـتراليا  األرجنتـين و : لجنة حماية البيئةاألعضاء في   .  منظمة دولية  ١٢ من   يندولة متعاقدة ومراقب   ٢٢من  من أعضاء   تتألف اللجنة حاليا     ١

 واسبانيا  وجنوب أفريقيا وايطاليا واليابان وهولندا وبولندا واالتحاد الروسي وسنغافورة        والهند   وألمانيا   وفرنساومصر  والصين  والبرازيل وكندا   
  .  والمملكة المتحدة والواليات المتحدةوتونسوالسويد وسويسرا 

واالتحاد مطارات والمفوضية األوروبية     العربية للطيران المدني والمجلس الدولي لل      والهيئةاليونان والنرويج    :لجنة حماية البيئة   في   المراقبون
 ات صناعات الفضاء والطيران واالتحاد الدولي لرابطات الدولي لرابطيمجلس التنسيقال والمجلس الدولي لطيران األعمال والدولي للنقل الجوي  

 . والمنظمة العالمية لألرصاد الجويةير المناخبشأن تغ اإلطارية واتفاقية األمم المتحدة والتحالف الدولي للطيران المستدامطياري الخطوط الجوية 

 .٢٠٠٧ اللجنة في شهر يونيو إلىانضمت الصين  ٢
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  ضوضاء الطائرات  -٢
  النهج المتوازن للسيطرة على الضوضاء  ١-٢
 ضوضاء الطائرات من خالل برنامج يضع فـي االعتبـار           تأثيرن الهدف من النهج المتوازن هو تخفيض        إ  ١-١-٢

 اإلجـراءات  )٣( واسـتخدام األراضـي،      إدارةتخطـيط   ) ٢(مصدر،  ال عندتخفيض الضوضاء   ) ١: (توازن أربعة عوامل  
والهدف هو تحقيـق    ). ١-٦-٢انظر الفقرة   (القيود التشغيلية على استخدام الطائرات      ) ٤(،  التشغيليـة لتخفيف الضوضـاء  

 البرنامج  هذا وستتحمل الدول المتعاقدة المسؤولية عن عملية تنفيذ         . أقصى منفعة بيئية بأكثر السبل كفاءة من حيث التكاليف        
 .بما في ذلك تحقيق التوازن بين العناصر

)) ج( ، المرفـق ٥-٣٥قرار الجمعية العموميـة     (مسة والثالثون للجمعية العمومية هذا المفهوم       عززت الدورة الخا    ٢-١-٢
اكل ـمعالجـة مـش    االيكاو مراعاة كاملة عند    إرشاداتوحثت الدول على اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، ومراعاة           

ـ  إلدارة النهج المتوازن    إرشادات (الضوضاء في مطاراتها الدولية       إدراجواقتـرح أيـضا     ).  (Doc 9829) اء الطـائرات   ضوض
.   بشأن الـنهج المتـوازن     اإلرشاديةوتحليل التجاوزات في المواد     المطارات  حاالت  ودراسات  " يةسكانقضايا  "ة  استراتيجيات معالج 

التجـاوزات  ومع ذلك بات من الضروري القيام بدراسة أخرى في موضـوع تحليـل              .   الثالثة اإلجراءاتوقد تمت معالجة هذه     
تقليـدي  وقد أتيح نشر معلومات عن مفهوم النهج المتوازن من خالل عرض            .  ن التحديث يشمل المسألتين األوليين فقط     إوبالتالي ف 

  .اليكاوا في
   المصدرعندتخفيض ضوضاء الطائرات   ٢-٢
وقـد أضـيفت    .  اء الطائرات لم يتم في االجتماع السابع للجنة حماية البيئة اقتراح أي قواعد جديدة لمسألة ضوض               ١-٢-٢

وسيجري تحـديث هـذه     .  (Doc 9501) ترخيص ضوضاء الطائرات  إجراءات  الدليل الفني للبيئة بشأن استخدام       فيمعلومات فنية   
 ).٤-١انظر الفقرة (الوثيقة وفقا لذلك 

وضاء حـول   اكتمل تحليل مسألة التـرابط بـين مـستويات الـض       للجنة حماية البيئة  خالل االجتماع السابع      ٢-٢-٢
بيانات مأخوذة من  إلى   هذا التحليل استنادا     إعدادوتم  . المطارات الناشئة من العمليات اليومية ومستويات ترخيص الضوضاء       

واستنتجت الدراسة أن هناك عموما درجة عالية من التـرابط بـين مـستويات    .  مطارات متنوعة من مختلف مناطق العالم 
إجـراءات  كما استنتجت الدراسة أنه ليس هناك حاجة تُلـزم بتغييـر   .  لتشغيليةترخيص الضوضاء ومستويات الضوضاء ا  

 .الترخيص الراهنة

، وفي  )٢١/١٠/٢٠٠٤إلى   ٢٠من  (ن ترخيص الضوضاء في مونتريال بكندا       أقدت ثالث حلقات عمل بش    عو  ٣-٢-٢
وكانت حلقات العمل هـذه     ).  ٧/١١/٢٠٠٦إلى   ٦من  ( وفي بانكوك بتايلند     ،)٩/٨/٢٠٠٥يوم  (ريو دي جانيرو بالبرازيل     

 المتعلقـة   اإلرشـادية لدول بالقواعد والتوصيات الدولية الراهنـة والمـواد         ا  في دراك سلطات الترخيص  إتعزيز  إلى  ترمي  
 .، الخ ترخيص الضوضاءإجراءات وتنسيق ترخيص الطائرات وإعادةبترخيص ضوضاء الطائرات 

  //التدابير التشغيلية  ٣-٢

 أعدتها لجنة حماية البيئة لتقديم بيانات عامة عن       إرشاديةتاب دوري صادر عن االيكاو مواد       سوف يتضمن ك    ١-٣-٢
 .(Nox and CO2)  المحسنة لتخفيف الضوضاءاإلجراءاتالضوضاء المحققة من تنفيذ الخاصة بمنافع التقييم 
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  تخطيط وادارة استخدام األراضي  ٤-٢
 خدام األراضي والمراقبة البيئيـة ـاست، الجزء الثاني ـ   المطـاراتدليل تخطيطة من محدث طبعـة ستنشر قريبا  ١-٤-٢
)Doc 9184 .( تخطيط استخدام األراضي وممارسات حماية البيئة المطبقة فـي المطـارات   عن ارشادات المنقحة الوثيقة هذه وتقدم

  . أساليب تخطيط استخدام األراضي من دول عديدة عناضافة الى أمثلة
   لدليل حساب كنتورات بهاالمصوىاألساليب   ٥-٢

  الضوضاء حول المطارات  
صدرت مواد ارشادية جديدة بشأن األساليب الموصى بها لحساب كنتورات الـضوضاء حـول المطـارات                  ١-٥-٢

  .٢٠٥وحلت محل الكتاب الدوري رقم 
االرشادات التـي   فهي أوال توفر    .  وتشكل عموما هذه االرشادات الجديدة تقدما كبيرا في ثالثة جوانب هامة            ٢-٥-٢

 للتمثيـل  كبـرى  كنتورات ضوضاء الطائرات، وخصوصا بشأن األهميـة ال ة العملي لنمذج نفيذاشتدت الحاجة اليها بشأن الت    
هذه االرشادات شرحا تاما أحـدث    تشرح  ثانيا  و.   الطائرات ومختلف تشكيالتها واجراءاتها التشغيلية     زالصحيح لمختلف طر  

 قاعـدة  خدم في هذه المنهجيـة تستوأخيرا .  ةجه التقدم المتفق عليها دوليا في مجال النمذج      الخوارزميات التي تشمل آخر أو    
، ويمكن تطبيقها في أي     على االنترنت المشغلة   ضوضاء وأداء الطائرات   مة من صناعة الطيران عن    وبيانات الكترونية مدع  
  .سيناريو ألي مطار

  وضاء الطائراتض لتجنب ظر الطيرانحدراسة  : القيود التشغيلية  ٦-٢
ونتيجـة لـذلك تـم      .  لاليكاو مسألة حظر الطيران   الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية      في  رت  يأثو  ١-٦-٢

 معالجة مسألة حظر الطيران وركزت فيهـا فأعدت اللجنة دراسة ل.   بالقيام بدراسة عن هذه المشكلةلجنة حماية البيئة تكليف  
ـ  هواكتفت هذه الدراسة باستعراض حاالت حظر الطيران وأنواعه وأسباب        .  انعلى نطاق وحجم مشكلة حظر الطير       ه ونطاق

، أما النطاق فهو نـوع الحظـر   طبق الحظرت   وفي هذا السياق كان المقصود بالحجم عدد المطارات التي          ٣.وحجمه العالمي 
والحظر الجزئي هـو    .  نية محددة  منع جميع الرحالت الجوية في فترة زم       عالميويعني حظر الطيران ال   ).  جزئي أو كلي  (

.   فقط من عدد عمليـات الهبـوط أو االقـالع         الحد مدارج معينة أو     ممنع تشغيل طرز معينة من الطائرات، أو منع استخدا        
ـ وتتمثل الخطوة التالية في تقييم ال     .  ٧,٠٠ الى الساعة    ٢٣,٠٠الساعة   وينطبق الحظر عادة ليال فقط، أي من       ر البيئـي   يأثت

  .ةرئيسيال اتمطارأحد الان على بلدان المقصد وذلك في دراسة حالة عن لحظر الطير
  انبعاثات محركات الطائرات  -٣
  لمحة عامة  ١-٣
عنـد  االنبعاثـات   خفض  ) تكنولوجيا: (واصلت المنظمة معالجة مسألة االنبعاثات من خالل ثالثة مناهج هي           ١-١-٣

كما واصلت المنظمـة التعـاون مـع        .   آليات السوق لخفض االنبعاثات    المصدر، والتدابير التشغيلية، والتدابير القائمة على     
  . الطيران على نوعية الهواء المحلي والمناخ العالميلتأثيرئيسية كي تحسن فهمها رالهيئات والمنظمات الفنية والعلمية ال

                                                             
 مطارا يحظر الطيـران الليلـي،   ٢٢٧على حالة حظر الطيران الليلي في المطارات التي غطتها، وهي         " نظرة خاطفة "هذه الدراسة كانت بمثابة      ٣

  ..http://www.boeing.com/commercial/noise/list.html:  على العنوان االلكترونيوأخذت المعلومات من قاعدة بيانات شركة بوينغ

http://www.boeing.com/commercial/noise/list.html
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  العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى بشأن اآلثار العالمية لالنبعاثات  ٢-٣
تكـوين  صلت المنظمة منذ الدورة الماضية للجمعية العمومية االتصال بهيئات أخرى لألمم المتحدة بغية              وا  ١-٢-٣

ر البيئي الناجم عن انبعاثات محركات الطائرات على مستوى العالم ومن أجل استكـشاف الـسياسات                يأثتلعن ا  أفضل   فكرة
  .للحد من االنبعاثات أو خفضها

تفاقية األمـم المتحـدة     ا السياسات في األمم المتحدة مركزا بصفة أساسية على          كان االتصال بهيئات صنع   و  ٢-٢-٣
  . بتغير المناخة المعنية الدولية الحكوميهيئةاالطارية بشأن تغير المناخ وال

اتفاقية األمم المتحدة االطارية عن األعمال التي تجريها بشأن الحد         قدمت االيكاو تقارير منتظمة الى عملية     و  ٣-٢-٣
 ومنذ الدورة الماضية للجمعية العمومية لاليكاو كـان أكبـر تطـور              ٤. أو خفضها  ازات الدفيئة المنبعثة من الطيران    من غ 

  ومن األشياء التي تهم الطيـران        .٢٠٠٥ سريان بروتوكول كيوتو في فبراير       ءيخص اتفاقية األمم المتحدة االطارية هو بد      
جية، وتنفيذ اآلليات المرنة المنصوص عليها في البروتوكـول، والمفاوضـات   بصفة رئيسية األنشطة المتعلقة بالمسائل المنه  

.  ةاالنبعاثات وآليات التنمية النظيف ب االتجار واآلليات المرنة، وال سيما      ٢-٢التي تتعلق بفترة ما بعد كيوتو فيما يخص المادة          
.  ريق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     وتعالج هذه المسائل من خالل عملية اتفاقية األمم المتحدة االطارية عن ط           

االطاريـة لوضـع ارشـادات        اجتماعها السابع حصلت على مساعدة اتفاقية األمم المتحدة        لجنة حماية البيئة  وعندما عقدت   
ـ         قوائم  االيكاو الجديدة بشأن تجارة انبعاثات الطيران، وخصوصا في مجال           اق جرد انبعاثات الطيـران وفـي مجـال النط

  .ةالجغرافي ومؤخرا في مسألة آليات التنمية النظيف
استجابة لطلب اتفاقية األمم المتحدة االطارية قدمت االيكاو الى الدورة الثانية والعشرين للهيئـة الفرعيـة                و  ٤-٢-٣

عاثـات الطيـران   ، تقريرا عن نتائج عملية مقارنة بـين انب ٢٠٠٥المعنية بالمشورة العلمية والتكنولوجية، المعقودة في مايو    
.  جرد االنبعاثات قوائم  معلومات من اتفاقية األمم المتحدة االطارية عن        وواستهالك الوقود، استنادا الى نماذج أتيحت لاليكاو        

المعنية بالمشورة العلمية والتكنولوجية لم يتحقـق     وبعد أن قدمت االيكاو تقريرها الى الدورة الثانية والعشرين للجنة الفرعية            
 من التقدم في مناقشات تلك اللجنة بشأن المسائل المنهجية المتعلقة بانبعاثات وقود الطيران الـدولي، لكـن الحـوار                    مزيدال

  . اتفاقية األمم المتحدة االطارية واألمم المتحدةبينالتعاوني وتبادل المعلومات يستمر 
 بتغير المناخ بشأن الحد مـن غـازات         يةالهيئة الحكومية الدولية المعن    معظم األنشطة التعاونية مع      تكانو  ٥-٢-٣

 بشأن القوائم الوطنية لجـرد غـازات الدفيئـة    ٢٠٠٦متعلقا بتحضير تقرير التقييم الرابع وارشادات سنة     أو خفضها   الدفيئة  
وطلبت االيكاو أن يتضمن هذا التقرير الرابع تحديثا ألهم نتائج التقرير الخـاص الـذي صـدر فـي                   ).  ٢٠٠٦ارشادات  (

مثل تأثير التكثف واأليروسـول علـى       ( وخصوصا بشأن المجاالت الرئيسية التي ال تحيط بها الريبة العلمية            ١٩٩٩،٤ سنة
وفيمـا يتعلـق   .   ملخصا لنتائج التقرير الرابع التي تخص الطيران٥بهذه الورقة) ب(ويتضمن المرفق   ).  السحاب التراكمي 

 بـشأن  ١٩٩٦سنة  المنقحة لا الى تحديث ارشاداته٢٠٠٢ في سنة  ةي الدول ة الحكومي هيئة ال ت، فقد دعي  ٢٠٠٦رشادات سنة   إب
الهيئـة الحكوميـة   وتعاونت االيكاو على هذا العمل مـع   .  القوائم الوطنية لجرد غازات الدفيئة وارشادات الممارسة الجيدة       

ورية والدعم الـالزم لوضـع       أمانة برنامج القوائم الوطنية لجرد غازات الدفيئة، حيث قدمت االيكاو الخبرة الضر            –الدولية  
  .وتحسين منهجية حساب انبعاثات الطيران

عملت االيكاو أيضا مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، ومنظمة الصحة العالمية، وبروتوكول مونتريال     و  ٦-٢-٣
  .بشأن المسائل ذات األهمية وشاركت في اجتماعات لجنة التنمية المستدامة

  ت من المصدرخفض انبعاثات المحركا  ٣-٣
                                                             

  ..http://www.icao.int/env/statements.htm:  يمكن االطالع على البيانات في العنوان االلكتروني ٤
 الثالـث علـى العنـوان االلكترونـي         يمكن الحصول على معلومات كاملة عن تقرير التقييم الرابع، وفريـق العمـل األول وفريـق العمـل                   5

http://www.ipcc.ch. 

http://www.icao.int/env/statements.htm
http://www.ipcc.ch
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 على مدى التشدد في القواعـد        موصى بها   االجتماع السابع للجنة حماية البيئة ادخال أي تغييرات        قترحلم ي   ١-٣-٣
انظـر الفقـرة    [انبعاثات محركات الطائرات –ورة في المجلد الثاني من الملحق السادس عشر         ـالخاصة باالنبعاثات والمذك  

تحديد جدوى قواعد تخفيض انبعاثات أكاسيد النيتروجين من محركات الطائرات الى           ومع ذلك مازال العمل جاريا ل     ].  ٤-١
واألجـل الطويـل    ) ٢٠١٦سـنة   (واكتمل العمل على تحديد األهداف التكنولوجية على األجل المتوسط          .  عليه اآلن ما هي   مأقل  

المقبلة لوضع القواعد، وبمـا يـساعد منتجـي          في أنشطتها    لجنة حماية البيئة  لخفض أكاسيد النيتروجين، بما يساعد      ) ٢٠٢٦ سنة(
والهدف على األجل الطويل    ) ٪٢,٥±(٪  ٤٥والهدف على األجل المتوسط هو خفض مقداره        .  المحركات على أعمالهم التخطيطية   

.   ٣٠ عند معـدالت الـضغط   للجنة حماية البيئةعن مستوى التشدد الذي وضعه االجتماع السادس ) ٪٥±(٪ ٦٠هو خفض مقداره    
  .٢٠١٠تعمل هذه اللجنة على تحديد أهداف تكنولوجية للضوضاء ومعدالت احتراق الوقود لسنة و
  التدابير التشغيلية  ٤-٣
التدابير التشغيلية، وخصوصا مبادرات ادارة الحركة الجوية، على امكانية توفير قـدر كبيـر مـن          تنطوي    ١-٤-٣

  .االنبعاثات
ئة الشاملة للمجموعات االقليمية للتخطـيط والتنفيـذ المعقـود فـي            استجابة لطلب االجتماع الخامس للهي    و  ٢-٤-٣

 البيئية لنظم االتـصاالت والمالحـة       بالمنافع ورقة محدثة عن المسائل المتعلقة       لجنة حماية البيئة  ، قدم خبراء    ٢٠٠٦ مارس
ة امكانيـة انـشاء أدوات      وأوضحت الورق .  ادارة الحركة الجوية على المستوى العالمي والمستويات االقليمية       /واالستطالع

ادارة الحركة الجوية على المستوى الـوطني،  /مبسطة وارشادات لتقييم المنافع البيئية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع     
 لتحويل وفر الوقود الى منافع بيئية، وقدرت الوفورات الناجمة عن تنفيذ تدابير محددة مثل الحـد     "قواعد عامة أولية  "وقدمت  
ومازال المزيد من تطوير النماذج مطلوبا لوضع تقيـيم كامـل للمنـافع البيئيـة لـنظم                 .  المخفض للفصل الرأسي  األدنى  

 بتحليل هذه النماذج وسوف تحـدث       لجنة حماية البيئة  وتقوم حاليا   .  ادارة الحركة الجوية  /االتصاالت والمالحة واالستطالع  
ادارة /عالمية للمالحة الجوية لنظم االتـصاالت والمالحـة واالسـتطالع         الخطة ال وفقا لذلك المعلومات البيئية المذكورة في       

  .(Doc 9750) الحركة الجوية
انخفاض الضوضاء واالنبعاثات الناجمـة عـن اسـتخدام         مدى   تقريرا عن تقييم     لجنة حماية البيئة   أعدتو  ٣-٤-٣

ل لهذه العمليات صعب بسبب التفـاوت بـين   م التقرير عن أن التقييم الشا اوكشف هذ .  عمليات االقتراب بالنزول المتواصل   
 بينت نتائج تجـارب االقتـراب       كومع ذل .  مفاهيم الحالية التي أدت الى تكاثر الممارسات المختلفة على المستوى المحلي          ال

وضع مفهوم  بوأوصى التقرير   .  بالنزول المتواصل عموما منافع ضخمة من حيث الضوضاء واستهالك الوقود واالنبعاثات          
لالقتراب بالنزول المتواصل وتعريف له بما يضمن اتباع أفضل للممارسات والحد من تكاثر القواعد المحلية لعمليات                منسق  

ل المتواصـل وتـدابير تـشغيلية       وسوف تدخل تحسينات أخرى على تدابير االقتراب بالنزو       .  االقتراب بالنزول المتواصل  
ـ   )٦ خفض الضوضاء عند المغادرة    تجراءا الجوية وا  ادارة الحركة /االتصاالت والمالحة واالستطالع   مثل( ي ر، وسوف يج

  .للجنة حماية البيئةفي االجتماع الثامن عليها المزيد من االختبارات 
 بدعم من   ، مجموعة من األمانة العامة لاليكاو بوضع برنامج       قامت للجنة حماية البيئة  بعد االجتماع السابع    و  ٤-٤-٣

خفض معـدالت احتـراق     معينة في سياق    تحديد أهداف   بغرض   ،طيط والتنفيذ إلقليمية للتخ امجموعات  ال و لجنة حماية البيئة  
ليعة فـي تنفيـذ    كانت االيكاو في الط .   المقبلةالسنواتتحقيقها في مختلف أقاليم االيكاو في    والوقود ومعدالت االنبعاثات،    

إقليم آسـيا والمحـيط     : ، وتبع ذلك ما يلي    )١٩٩٧مارس  (خفضة للفصل الرأسي في إقليم شمال األطلنطي        الحدود الدنيا الم  
أمريكـا  /، وممـر أوروبـا    )٢٠٠١نـوفمبر   (نظام الطرق الجويـة لغـرب األطلنطـي         /، أستراليا )٢٠٠٠ فبراير(الهادئ  
، )٢٠٠٢أبريـل  (، وشمال كندا   )٢٠٠٢فبراير  ( بحر الصين الجنوبي  /، وغرب المحيط الهادئ   )٢٠٠٢ يناير(أوربا  /الجنوبية

الـرحالت الداخليـة فـي    /، والبحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية  )٢٠٠٣نوفمبر  (جنوب جبال الهيمااليا    /آسيا/وسطوالشرق األ 

                                                             
  .إجراءات تخفيض الضوضاء عند المغادرة  ٦
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وتنسق االيكاو حاليا خططا لتنفيـذ الحـدود   .  )٢٠٠٥سبتمبر  (كوريا  /، واليابان )٢٠٠٥ يناير(جنوب كندا   /الواليات المتحدة 
 وستتمثل النتـائج فـي      .)٢٠١٠(، وروسيا   )٢٠٠٩يونيو  (ليم أفريقيا   ، وإق )٢٠٠٧نوفمبر  (الدنيا للفصل الرأسي في الصين      

  الرأسي ، إلى جانب جميع المنافع التي يمكن للحدود الدنيا للفصل         ٢٠١٠ في سنة    للحدود الدنيا للفصل الرأسي   التنفيذ العالمي   
  .أن تجلبها على كفاءة العمليات والبيئة

في عقد حلقة العمل الثالثة عن التدابير التـشغيلية لخفـض وقـود             شاركت االيكاو مع هيئة النقل الكندية       و  ٥-٤-٣
  ٢١/٩/٢٠٠٦.٧ الى ٢٠ وذلك في مونتريال من الطيرانوانبعاثات 

وتتناول الخطة مجموعة   .   خطة االيكاو لالنبعاثات   لجنة حماية البيئة  تحضر األمانة العامة حاليا بمساعدة      و  ٦-٤-٣
   أو خفضها انبعاثات الطائراتللحد من من الحلول 

  التدابير القائمة على آليات السوق  ٥-٣
ألنشطة وصف تفصيلي ل   "سياسة االيكاو بشأن إنبعاثات الطيران    " بعنوان   A36-WP/39في ورقة العمل     يرد  ١-٥-٣

  .التي تمارسها المنظمة في مجال التدابير القائمة على آليات السوق للحد من االنبعاثات أو خفضها
  )النمذجة (اذجنشطة تصميم النمأ  -٤
   األنشطة منذ الجمعية العمومية الماضية  ١-٤
الطائرات ضوضاء  ل منتظما لألثر الحالي والمقبل      اطلبت الجمعية العمومية الماضية أن يجري المجلس تقييم         ١-١-٤
وضاء في مجال تقييم ض    شيء من الخبرة  يتوفر  و.  ، وأن يواصل وضع األدوات لهذا الغرض      تمحركات الطائرا انبعاثات  و

وتم تقديم هذه األعمال إلى الدورة الخامسة والثالثين للجمعية    . ، كما تم التصديق على األدوات المالئمة لهذه الغاية        الطائرات
أو االعتماد    في حالة تقييم أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي والمناخ العالمي            تباينت التجارب لكن    .العمومية

 أعماال كثيرة لتحديد النماذج المالئمـة التـي قـدمتها الـدول لتقيـيم      لجنة حماية البيئةوأجرت .  لك المعايير المتبادل بين ت  
 يـد  هـو تحد   للجنة حماية البيئة  االجتماع السابع   تسنى تحقيقه في    ن ما   إوبالتالي ف .  واالعتماد المتبادل ذي الصلة    االنبعاثات

مناقشة أكثر تفصيال لما أحرز مـن  ) ج(ويتضمن المرفق .   نفس االفتراضاتعلى أساساالتجاهات باستخدام نماذج مختلفة  
  .الجتماع السابعذلك االتي عرضت في  تقدم في اتجاهات الضوضاء واالنبعاثات والنماذج

  مطبوعات االيكاو البيئية  -٥
مجـال ضوضـاء    دراسات قيمة ووضع مواد ارشادية كثيرة في     للجنة حماية البيئة  أصدر االجتماع السابع      ١-٥

فـي هـذا    االيكـاو   مطبوعات  لبهذه الورقة قائمة تفصيلية     ) د(ويتضمن المرفق   .  الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات   
  .المجال

                                                             
على  html.Index/WorkshopFuelEmissions/env/en/icao/int.icao.www://http يتوفر مزيد من المعلومات حول حلقة العمل هذه على العنوان ٧

  .االنترنت



 - 8 - A36-WP/34 
  EX/6 

  التطورات البيئية الحديثة في االيكاو  -٦
الطيـران كانـت بمثابـة منبـر       ندوة عن انبعاثات١٦/٥/٢٠٠٧ الى ١٤عقدت االيكاو في مونتريال من        ١-٦
وغطت هـذه   .  للجنة حماية البيئة  مناقشة مسألة انبعاثات الطيران وخصوصا التطورات التي استجدت في االجتماع السابع            ل

 وتدابير التخفيف من حدة التـأثير علـى         م ضخامة المشكلة،  ييطبيعة المشكلة، وتق  " مثل   الطيرانالندوة مجاالت في انبعاثات     
وقد جاءت هذه الندوة في حينها لبحث وتبادل        ".  ن حدة التأثير على المناخ العالمي      وتدابير التخفيف م   نوعية الهواء المحلي،  

نع القرارات رفيعة المستوى فـي  صالمعلومات عن األعمال الجارية على االنبعاثات بغية تسهيل المناقشات المتعلقة بالبيئة و          
اقدة لدى عممثلين من الدول المتهذه الندوة    واجتذبت   . ٢٠٠٧الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو في سبتمبر         

  ٨ . وصناعات  الطيران والمنظمات الدولية والمؤسسات األكاديمية ومعاهد البحوثااليكاو
 هذه الوثيقـة ستكون .  ٢٠٠٧سبتمبر /أغسطسااليكاو أول تقرير لها عن البيئة في من المتوقع أن تصدر  و  ٢-٦

لجنـة حمايـة     معلومات كاملة عن أعمال      يحوي فهو   ، والبيئة نمرجع رسمي عن الطيرا   و عن الوضع بمثابة تقرير دوري    
، كما أنه يوفر آليـة فعالـة        للجنة حماية البيئة   االجتماع السابع    من خالل ملخصا ألهم التطورات التي استجدت      شمل  ت البيئة

بيئي على موقـع    يتوفر التقرير ال  سو.  كاديمية، وصناعة الطيران والبيئة األ    لجنة حماية البيئة  الستيعاب ونشر أعمال خبراء     
  .االيكاو على االنترنت

  دعم وحدة البيئة لدى االيكاو  - ٧
تشكل حماية البيئة واحدا من أهداف االيكاو االستراتيجية، وبالتالي أحد التحديات الرئيـسية للمنظمـة فـي           ١-٧

  . تعقيدها ازديادا ملحوظا في السنوات الماضيةوقد ازدادت أهمية قضايا الطيران البيئية ومدى.  السنين المقبلة
، دعيـت الـدول   البيئة في األمانة العامـة للمنظمـة   لوحدة وحتى يتسنى توفير العدد الكافي من الموظفين        ٢-٧

ويعمل حاليـا موظفـان     .  والمنظمات الدولية الى ترشيح خبراء ممولين بموارد من خارج الميزانية لمساعدة األمانة العامة            
ولذلك تعرب األمانة عن امتنانها للدولتين اللتين دعمتا هذه الوحدة بـالموظفين، وتـدعو الـدول              .  عارة في وحدة البيئة   باال

  .األخرى والمنظمات الدولية الى تقديم المزيد من الدعم
  الخالصة  -٨
العالمي على البيئة   من اآلثار الضارة للطيران المدني      التقليل الى أدنى حد     بغرض تحقيق الهدف المتمثل في        ١-٨

  .توازن سليم بين نمو النقل الجوي في المستقبل وبين نوعية البيئةايجاد يجب على االيكاو وأصحاب المصلحة 

                                                             
  .على االنترنت 07clq/envclq/int.icao.www://http/ على العنوان) فيلم فيديو ومواد معلومات عامة(تتوفر كافة الوثائق عن الندوة  ٨
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والبد من الحصول على البيانات العلميـة       .  إن المعلومات هي المفتاح الرئيسي للتصدي لهذا التحدي البيئي          ٢-٨
تشكل المعلومات الفنية عن انبعاثـات الطيـران    سوفو.  قدمية أجل اعداد الحلول التوالفنية المتفق عليها والمحددة بدقة من 

 بوصـفها  االيكـاو ويجب علـى  .  وتأثيرها على نوعية الهواء المحلي والمناخ العالمي األساس الالزم التخاذ جميع التدابير       
 بتغير المنـاخ،    ة الحكومية الدولية المعنية   الهيئ أن تتعاون مع     الطيرانالمصدر الرئيسي للمعلومات عن انبعاثات وضوضاء       

واتفاقية األمم المتحدة االطارية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية لألرصـاد الجويـة، والهيئـات األخـرى                  
 هـذه  الطيران، ويجب عليها أيضا أن تنـشر للتأثير البيئي الناجم عن ضوضاء ت ولالنبعاثاالمختصة من أجل تطوير فهمها      

  .تبعا لذلكالمعلومات 
تجمع أفضل الخبرات الفنيـة وآراء       راسة المسائل البيئية للطيران   دن االيكاو بوصفها المنبر العالمي ل     كما أ   ٣-٨

وهذه العملية القيمة تـضمن أن  .  الدول األعضاء وممثلي صناعات الطيران والفضاء والهيئات غير الحكومية المعنية بالبيئة  
والنتـائج واالتجاهـات موضـع      )  أنواع الوقود الجديدة   فيما يخص  والتطويرالبحوث  أعمال  مثل  (رات  توضع أحدث التطو  

واآلن ونحن نتقدم صوب عقد االجتماع      .  االعتبار في مداوالت االيكاو حول أفضل الطرق لمعالجة آثار الطيران على البيئة           
المعلومات واالرشـادات الالزمـة     أوسع  لى دورها وأن تقدم     يجب أن تركز االيكاو ع    ) وما بعده  (للجنة حماية البيئة  الثامن  

 أكبر التحديات في مجال انبعاثـات الطيـران العالميـة           كونومن المتوقع أن ت   .  لتسهيل اجراءات الدول وصناعة الطيران    
  .  لةللتخفيف من حدة آثارها، ويجب االتفاق على هذه التدابير حتى تتسنى معالجة هذه المسأوالتدابير الضرورية 

واآلن .  العمل أمامها كبيرا  مازال  فكثرة المنجزات البيئية التي حققتها االيكاو في الماضي،         ومع االعتراف ب    ٤-٨
 ولذلك يجب أن تتخـذ االيكـاو  .  ستواجهها عدة تحديات بيئية ناشئة من الطيرانفاأللفية الجديدة، سيرها في االيكاو  تواصل  

  . وبطريقة اقتصاديةالوقت المناسبالمالئمة للتصدي لهذه التحديات الجديدة في اجراءات فعالة لتكفل تنفيذ الحلول 

— — — — — — — — —  
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  )أ(المرفق 

   البيئية الرئيسيةنجازاتاال
  للجنة حماية البيئة في مجال الطيران

ات من تكنولوجية في مجال ضوضاء الطائرات واالنبعاثما طرأ بقيادة االيكاو من تطورات يعالج هذا المرفق 
  .محركات الطائرات
   ومعاييرهاتكنولوجيا االنبعاثات

ت التكنولوجية، فإن إنبعاثات غاز ثاني بتكارانظرا للتحسينات التي تدخل باستمرار على كفاءة الوقود نتيجة لال
صرية اليوم وتتسم طائرات النقل الكبيرة الع.  من الطيران تنمو بمعدل أبطأ من معدل نمو الحركة الجوية أكسيد الكربون

وقد نجم التحسن في .  ١ في المائة مما كانت عليه منذ أربعين سنة، كما يظهر في الشكل ٧٠بأنها أكفأ بنسبة تزيد عن 
كفاءة وقود المحرك بصورة رئيسية من استعمال التكنولوجيا الحديثة للمحرك عالي التحويل التي تعتمد على زيادة معدالت 

  .االحتراق في حرارات عالية كوسيلة لزيادة كفاءة المحركضغط المحرك ومواد محفزة على 
 في تصميمات بتكاراتاتجاهات تحسين كفاءة الوقود في الطائرات التجارية الكبيرة نتيجة لال ١ويظهر الشكل 

ويمثل الخط األدنى كفاءة المحركات والطائرات الحالية .  هياكل الطائرات ومحركاتها منذ أوائل عقد الستينات وحتى اليوم
التحسينات التزايدية في تكنولوجيا محركات الطائرات، بدءا من المحركات وتمثل الحلقات في الخط األعلى .  في الخدمة

بوينغ التي شملت طائرات مثل و( ذات التحويل المنخفض في بداية عقد التسعينات من القرن الماضيالعنفية النفاثة المروحية
  ).٣٨٠ وايرباص ٧٨٧ وبوينغ ٧٧٧مثل بوينغ (إلى الطائرات التجارية الكبيرة مؤخرا )  وغيرها٨ ودي سي ٧٠٧

  
  

  
  بوينغ: المصدر:  حسب جيل المحركات اتجاهات كفاءة الوقود-١الشكل 

  :المحركات العنفية ذات معدل التحويل المنخفض
 ٨ ودي سي ٧٢٧ وبوينغ ٧٠٧وتشمل الطائرات األولى من طراز بوينغ 

  .JT8D وJT3Dذات محركات من طراز 

  :الجيل األول من المحركات العنفية ذات معدل التحويل المرتفع
  .١٠ ودي سي ٧٤٧وتشمل الطائرات األولى من طراز بوينغ 

ذات معدل التحويل النفاثة المروحية الجيل الثاني من المحركات العنفية 
  :المرتفع

 وجميع طائرات ايرباص ٧٤٧وتشمل الطائرات األخيرة من طراز بوينغ 
  .٣٤٠ و٣٣٠ وتقريبا جميع طائرات ايرباص ٣٢٠ و٣١٠ و٣٠٠

  :الجيل الثالث من المحركات
 ٧٨٧ و٣٨٠ايرباص و ٧٧٧وتشمل السالسل األخيرة من طراز بوينغ 

  .الجديدة

بنسبة  )ثاني أكسيد الكربون(تحسن كفاءة الوقود 
٧٠ خالل األربعين سنة الماضية  
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   االيكاو:المصدر: اتجاهات االيكاو للتشدد بشأن إنبعاثات أكاسيد النيتروجين -٢الشكل 

ادرات متتابعة الى تخفيضات جوهرية من حيث االستهالك العالمي للوقود في النقل الجوي للركاب وأدت مب
 ليتر من ١٢حوالي تستهلك ماضي  الطائرات في عقد السبعينات من القرن الكانتو).   كيلومتر١٠٠بالليتر للراكب لكل (

.   التحسينات التكنولوجية في األسطول العالمي لنقل الركاب٣ويظهر الشكل .   كيلومتر١٠٠الوقود لنقل راكب واحد لمسافة 
، ويتوقع أن ٢٠٠٥ كيلومتر سنة ١٠٠/راكب/ات ليتر٥، و١٩٨٥ كيلومتر سنة ١٠٠ ليترات للراكب لكل ٨وبلغ المتوسط 

تتقدم  (٢٠٠٥ ليتر سنة ٢,٩، ٣٨٠وبلغت كفاءة الوقود للطائرة ايرباص .  ٢٠٢٥ كيلومتر سنة ١٠٠/راكب/ ليترات٣بلغ ي
ويعد ذلك مقاربا لمستوى كفاءة الوقود لمحرك سيارة الديزل ).   عاما على معدل كفاءة الوقود المتوقع لألسطول العالمي٢٠

فإن وأكثر من ذلك، .  المتوسطة
ة لكفاءتها نتيج، ٣٨٠طائرة ايرباص 

من حيث الوقود، تنتج إنبعاثات من 
منخفضة غاز ثاني أكسيد الكربون 

.  رام للراكب الكيلومتري غ٨٠تبلغ 
وتهدف االقتراحات التنظيمية 

رام غ ١٤٠ بلوغلصناعة الطائرات 
من غاز ثاني أكسيد الكربون لكل 

رام غ ١٢٠ و٢٠٠٩كيلومتر في عام 
ويقدر أن تكون .  ٢٠١٢في سنة 

 ٧٨٧ بوينغ الجديدة طائرة
دريمالينير أكثر كفاءة من حيث 

 في المائة عن ٢٠الوقود بنسبة 
  . ٣٣٠ وايرباص ٧٦٧طائرة بوينغ 

ا
  شركة ايرباص :المصدر: التغيرات في كفاءة وقود الطائرات -٣لشكل ا

خفيضات وقد أسهم إدخال قواعد االيكاو في إدخال تكنولوجيات جديدة في األساطيل قيد الخدمة وإحداث ت
  .هيدروكربون وأكسيد الكربونالجوهرية في أكاسيد النيتروجين وغاز 

حدث تخفيض ملحـوظ     ٢كما يظهر في الشكل     و
 في  ٤٠أكاسيد النيتروجين بنسبة    شأن  في التشدد ب  

تتجـاوز القاعـدة األصـلية التـي        تقريبا  المائة  
ـ      روجين والتـي   وضعتها االيكاو ألكاسـيد النيت

).  ١٩٨٦للتطبيـق سـنة      (١٩٨١اعتمدت سنة   
 من القواعد بخصوص أكاسـيد      فدهورغم أن ال  

لمحلـي،  النيتروجين هو معالجة جودة الهـواء ا      
 أسهمت في تخفيض أثـر الطيـران علـى          فإنها

المناخ، نظرا ألن أكاسيد النيتروجين قـد تكـون        
 .أحد المواد التي يتكون منها األوزون

  مالي لضغط المحركالمعدل اإلج
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 الهبوط واإلقالع قبل وبعد تنفيذ دنع هذه األمثلة من التخفيضات النسبية في مستويات االنبعاثات ٤يظهر الشكل و
ولى من اليسار إلى اليمين بالنسبة وعلى سبيل المثال في المقارنة األ.  قواعد لجنة االيكاو لحماية البيئة في مجال الطيران

وأكسيد الكربون في كربون الهيدروأكاسيد النيتروجين وت نجد أن مستويات انبعاثا JT8D-200 برات وويتنى اتلمحرك
انخفض اجمالي مستويات االنبعاثات بصورة ، JT8D-200 بعد االمتثال لقواعد االيكاو اعتبارا من محركات ولكن.  ذروتها
وتوجد أمثلة مشابهة لمحركات .   غير المحترقةاتالواقع، تم القضاء عمليا على مركبات الهيدروكربونوفي .  كبيرة

  .الطائرات من شركات مصنعة أخرى
LTO Emissions Relative to CAEP Standards
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  برات وويتني شركة :المصدر: التخفيض النسبي للملوثات من الطيران حسب طراز المحرك -٤الشكل 
  تكنولوجيا وقواعد الضوضاء 

أدت و.  ر سبل لبلوغ مستويات ضوضاء منخفضة من خالل التعاون مع الجهات المعنيةتواصل االيكاو تطوي
روحية ذات منفاثة التعاونية، إضافة إلى التشديد على تكنولوجيا تخفيض الضوضاء وتطوير محركات عنفية هذه العملية 

  . عقد الستينات من القرن الماضييإلى انتاج طائرات أهدأ بكثير منذ بدء عصر الطائرات النفاثة فمعدل تحويل مرتفع، 
وقد تمكنت صناعة الطائرات، بتوجيه من االيكاو، .  وال يمكن تجنب الضوضاء التي تحدثها الطائرات بالكامل

من الفصل بين نمو الطيران وانبعاثات الضوضاء الناجمة عنه وبالتالي تخفيض الضوضاء حول المطارات إلى مستويات 
  .مقبولة

 ديسيبل عن الطائرات ٥٠ضوضاء من طائرات التكنولوجيا الحديثة في يومنا هذا بحوالي  التوتقل مستويا
 ٧٥ مع تخفيض ازعاج الضوضاء بنسبة ،وتوافق ذلك، من ناحية عملية.  ٥النفاثة من الجيل األول، كما يظهر في الشكل 

لسلة طائرات النقل العمالقة من طراز وقد حققت س.  في المائة، في حين زادت الحركة الجوية خمسة أضعاف لنفس الفترة
كما يتوقع أن تحقق طائرات دريمالينر الجديدة .   تحسينات كبيرة هامة في تكنولوجيا الضوضاء٣٨٠ايرباص 

 الجديدة ٧٨٧ وتقل الضوضاء الصادرة عن طائرة بوينغ . )٧انظر الشكل  ( تحسينات هامة في الضوضاء)٧٨٧ بوينغ(
د الضوضاء لطائرات الفصل الرابع، وبالتالي فهي أحسن بعشرة ديسيبل على األقل عن  ديسيبل عن حدو٢٠ و١٥بين 

  ).٧٦٧بوينغ  مثل(الطائرات التي تحل محلها 
  الضوضاء عند المصدر
في معدل مستوى ضوضاء الطائرات قيد الخدمة عن طريق االبتكارات التكنولوجية  التحسينات ٥يبين الشكل 

  .عد ضوضاء طائرات الفصل الثاني إلى الفصل الرابع سنة الماضية من قوا٤٠خالل 

 CAEP االنبعاثات عند الهبوط واإلقالع بالنسبة لقواعد
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  االيكاو: المصدر: الفصلصورة التجاهات ضوضاء الطائرات حسب  -٥الشكل 

مثل طائرة بوينغ (الفروقات في بصمات ضوضاء المغادرة بين طائرات الفصل الثاني القديمة  ٦ويظهر الشكل 
مقارنة بالطائرات التي ) ٢٠٠-٧٢٧

- ٧٥٧بوينغ ( محسنة وجياتشمل تكنول
ورغم أن تلك الطائرات ليست ).  ٢٠٠

الطائرات المتوفرة في السوق، فإن أحدث 
 التقدم المحرز هذا المثال يبين بوضوح

فيما يتعلق بضوضاء الطائرات خالل 
عشرين سنة مضت بقيادة االيكاو 

  .والتعاون مع مجتمع الطيران العالمي
  
  
  
  
  
  
  

ا
ل

  االيكاو: المصدر: ت الضوضاء عند اإلقالعمقارنة بين بصما -٦شكل 
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 سنة الترخيص

 )بالكيلومترات(المسافة من إطالق المكابح 
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ويقارن هذا الشكل بين طرازين من الطائرات النفاثة .   نمو السعة دون زيادة ضوضاء الطائرات٧يبين الشكل 
وتبين هذه المقارنة الزيادات الكبيرة في سعة .  ٣٨٠ إلى طائرات النقل العمالقة الجديدة ايرباص ٣٤٠من سلسلة ايرباص 

مقيسة  (٣٨٠لطائرة الجديدة ايرباص النقل ل
، وتسجل في الوقت ذاته انخفاضات )باألطنان

وفي الواقع، فقد .  في ضوضاء الطائرات
غير .  تضاعفت سعة النقل في أحد األمثلة

 أنتجت مع ذلك ٣٨٠أن طائرة ايرباص 
  .ضوضاء طائرات مخفضة

  

  

  

  
  يرباصاشركة  :المصدر: ضوضاءنمو السعة دون زيادة ال -٧الشكل 

— — — — — — — — —  
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  ) ب(المرفق 

  ملخص االستنتاجات الواردة في تقرير التقييم الرابع
 (IPCC AR4)للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 

  مقدمة ومعلومات عامة  - ١

 غالف الجوييرد تقييم شامل لمساهمة الطيران في تغير المناخ في التقرير الخاص عن الطيران وال  ١- ١
التابع  االيكاو بطلب من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بالتعاون مع فريق التقييم العلمي تهعالمي، الذي أعدال

  :، ونص بين عدة أمور على ما يلي١٩٩٩وزون وطبع سنة المستنفذة لأللبروتوكول مونتريال حول المواد 
 تغير تركيز الغالف الجوي من الجزيئات  الغازات والجزيئات المنبعثة من الطائرات التيتتسبب •

ع، وتساهم تلك األمور ففي تشكيل خطوط التكثف وقد تزيد تشكل السحاب الرقيق المرت والغازات
  .جميعها في تغير المناخ

وهو مقياس ( في المائة من اجمالي القسر االشعاعي ٣,٥ بأن الطائرات أسهمت بنسبة ١٩٩٢قدر سنة  •
 وأن هذه النسبة، التي يستثنى منها تأثير التغير ،ن جميع األنشطة البشريةالناجم ع) لتغير المناخ

  .زيد، من المتوقع أن ت المرتفعب الرقيقاالمحتمل في السح

التحسينات في تكنولوجيا الطائرات والمحركات وكفاءة نظم الحركة الجوية ستترتب عليها رغم أن  •
عاثات الطيران المستمرة أو الزيادة في النمو المتوقع منافع بيئية، فإنها لن توازن بالكامل آثار إنب

 .للطيران

رغم أن التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أقر بأن آثار بعض أنواع إنبعاثات الطائرات مفهومة 
 العلمي التي تحد من دقة كللشتماما، فإنه يبين أن آثار بعضها اآلخر ليست مفهومة، ويحدد عددا من المجاالت الرئيسية 

  .توقعات آثار الطيران على المناخ واألوزون

  الرابع نتائج تقرير التقييم   - ٢

للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، تم االضطالع بمزيد من األعمال منذ نشر التقرير الخاص   ١- ٢
على السحاب  والرذاذالبخار المتكثف خطوط ثل آثار  العلمي التي حددت في التقرير، مللشكحول بعض المجاالت الرئيسية 

 الفريق الحكومي الدولي منوقد طلبت االيكاو .  الرقيق المرتفع واألثر المناخي الناجم عن أكاسيد النيتروجين والميثان
لرئيسية في  معلومات محدثة حول النتائج ا٢٠٠٧في تقرير التقييم الرابع الذي ينشر سنة أن يدرج المعني بتغير المناخ 

 ١ومن بين االستنتاجات الجديدة المتعلقة باالنبعاثات .التقرير الخاص
  :من الطيران ما يلي٩

                                                             
  .على االنترنت ch.ipcc.www://http تقرير التقييم الرابع على الموقعمزيد من المعلومات حول توفر ي ١
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بسبب تطور المعرفة العلمية والبيانات األحدث، خفضت تقديرات اآلثار المناخية لمجرات التكثف  •

ائة من مجموع  في الم٣,٠ أسهمت بنحو ٢٠٠٥وتشير التقديرات اآلن إلى أن الطائرات في عام 
  .القسر االشعاعي البشري الناجم عن جميع األنشطة البشرية

 في المائة تقريبا من انبعاثات غازات ٢يبلغ مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران بنسبة   •
  .الدفيئة العالمية

 في ٤ إلى ٣و من أن مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران سيزداد بنح إلىتشير التقديرات  •
 .المائة في السنة

يمكن أن ينجم تخفيض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على األجل المتوسط من قطاع الطيران من  •
 نمو إنبعاثات الطيران من  فقطغير أنه يتوقع لتلك التحسينات أن توازن جزئيا.  تحسين كفاءة الوقود

 .غاز ثاني أكسيد الكربون

  االستنتاج  - ٣

سهمت عملية التقييم الدولية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بصورة كبيرة في تقييم آثار أ  ١- ٣
 ا الناجمة عن تلك الذيول عواقبالسحاب الرقيق المرتفعب من ذيول البخار المكثف المقاومة واوتعد زيادة السح. الطيران

تم تخفيض مساهمة ذيول البخار المكثف بمعامل أو و.  ظور كذلك في المستقبل المنلعمليات الطيران العالمي وستظل
 نظرا للتقديرات المحسنة لغطاء ١٩٩٩معاملين منذ التقييم الذي أجراه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ سنة 

.   على قسر المناخ مزيد من األعمال لتحديد آثار إنبعاثات الطيرانجرىيو.  ذيول البخار المكثف وآثار السحب االشعاعية
قاسرا اشعاعيا، ولكن ال يوجد له حاليا تقييم ضافيا إناجم عن ذيول البخار المتكثف عنصرا الالرقيق المرتفع السحاب عد يو

رذاذ القطران الناجم عن الطيران قد زاد يتوقع أن يكون وفضال عن ذلك، .  تم تقدير كمياته بصورة موثوقة لم يأفضل ولذا
  . الرقيق المرتفعالسحاب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير خواص ياالجو العلطبقات الغالف الجوي في من عدد جزئيات 

— — — — — — — — —  
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  )ج(لمرفق ا

  أنشطة االجتماع السابع للجنة حماية البيئة
  في مجال الطيران المتعلقة بالنمذجة

 المقدمة - ١

د مؤشرا متفقا عليه لتقييم تأثير الضوضاء إن عدد األشخاص المعرضين لمستويات عالية من الضوضاء يع ١- ١
وال يوجد نظام قياسي أو نظام نمذجة مقبول لتقديم التقارير عن تأثير الطائرات على نوعية الهواء المحلي .  حول المطارات
لمحلي ومن أجل تقييم االتجاهات بهدف تقديم تقرير عن أهداف االيكاو البيئية بشأن نوعية الهواء ا.  والمناخ العالمي

والمناخ العالمي، أجرى االجتماع تقييما نموذجيا استخدم فيه أربعة نماذج إلجراء تقييم أولي التجاهات االنبعاثات من حيث 
وال يزال العمل جاريا لتقييم هذه النماذج وغيرها، بما فيها نماذج متعددة .  عالقتها بغازات الدفيئة ونوعية الهواء المحلي

  ويبين هذا المرفق النتائج الرئيسية للتقييم األولي لالتجاهات في مجالي الضوضاء واالنبعاثات .لحساب مقدار الضوضاء
 .النماذج التي تقيم حالياإلى استنادا 

 االفتراضات المشتركة لتحديد االتجاهات - ٢

االت في أثناء تحديد االتجاهات لم تكن التوقعات لتطورات تكنولوجيا الطائرات في المستقبل ونظم االتص ١- ٢
الفوائد الناجمة عن التحسينات التشغيلية المتوقعة األخرى، تعتبر إلى إدارة الحركة الجوية، باإلضافة /والمالحة واالستطالع

ولذا ينبغي اعتبار التقييم على أنه يقلل مما يتوقع أن يحققه الطيران من خالل .  ناضجة بما فيه الكفاية إلدراجها في التقييم
 .٢٠٠٢ ولقد حددت جميع االتجاهات باستخدام توقعات لجنة حماية البيئة لسنة.  وجية والتشغيلية المستمرةالتحسينات التكنول

  ضوضاء الطائراتتزايد المخاوف بشأنتقييم  - ٣

تم، فيما يتعلق بتزايد المخاوف بشأن التعرض للضوضاء حول المطارات، إعداد نسخة منقحة من اتجاه  ١- ٣
أداة التصميم البيئي في مجال الطيران ونموذج تقييم التعرض العالمي  (AEDT/MAGENTAالضوضاء باستخدام نموذج 
وتم تحديث هذا النموذج منذ الدورة الماضية للجمعية العمومية بحيث يعبر عن أحدث ).  للضوضاء من طائرات النقل

 .المعايير الدولية لنمذجة الضوضاء

زيادة في القيم إلى ) ٢٠٥كتاب الدوري رقم التي استخدمت في تحديث ال(لقد أدى تحسين النماذج  ٢- ٣
تحديث نموذج إلى ٪ ويعزى ذلك ٢٠وهناك تغيير في تقدير نسبة السكان المتضررين فزادت لتبلغ .  المعروضة

AEDT/MAGENTAوأصبحت هذه النتائج أساس المقارنة الجديد.   وفقا ألحدث المعايير الدولية. 

مثل في انخفاض عدد السكان المتضررين من الضوضاء بنسبة تظهر النتائج تحسنا أوليا في الوضع يت ٣- ٣
ويتوافق هذا االنخفاض في التعرض .  ٢٠٠٠مقارنة بمستوى سنة ) ٢٠٠٦سنة (٪ على األجل القصير ٣٠حوالي 

 .للضوضاء عموما مع النتائج التي قدمت للجمعية العمومية في دورتها الماضية
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ومن .  ٢٠٠٠مستويات سنة إلى  ٢٠٢٠ للضوضاء قبل سنة ال يتوقع أن تعود مستويات التعرض العالمي ٤- ٣
ونظرا للزيادة .  ٪١٠ بنسبة ٢٠٠٠ مستويات سنة ٢٠٢٥المتوقع أن يتجاوز مستوى التعرض العالمي للضوضاء في سنة 

 ضمإلى المتوقعة في الحركة بأكثر من الضعف لهذه الفترة الزمنية، فيمكن أن تعزى هذه الزيادة المتواضعة نوعا ما 
أساطيل المستقبل فضال عن سحب الطائرات األقدم واألكثر ضوضاء من إلى طائرات أقل ضوضاء وذات تكنولوجيا أحدث 

 .الخدمة

 تقييم تطور االنبعاثات الداخلية وغازات الدفيئة - ٤
 بالنسبة لثاني أكسيد الكربون وأكاسيد ٢٠٢٥لغاية سنة محركات الطائرات وضع تصور لتطور انبعاثات  ١- ٤

وللوفاء بمهمة تقييم مدى التقدم نحو بلوغ األهداف الموضوعة لنوعية الهواء المحلي وانبعاثات غازات الدفيئة، .  نالنتروجي
نظام تقييم /أداة التصميم البيئي للطيران (AEDT/SAGEنموذج : أعدت اتجاهات أولية لالنبعاثات باستخدام أربعة نماذج هي

 AEMونموذج ، AERO2k١شروع برنامج إطار العمل الخامس لالتحاد األوروبي ، ونموذج م)انبعاثات الطائرات في العالم
 ).أداة إعداد سيناريوهات الطيران في المستقبل (FAST، ونموذج )النموذج المتقدم لحساب االنبعاثات(
 بلغت كمية ثاني ٢٠٠٢ففي سنة .  إن النبعاثات ثاني أكسيد الكربون صلة مباشرة بمعدل احتراق الوقود ٢- ٤

، وذلك ٢٠٠٠ مليون طن، أي أقل بكثير مما كانت عليه في سنة ٥٠٠يد الكربون المنبعثة من الطيران سنويا ما يقارب أكس
وفي .  وكانت دقة القيم المحسوبة تعتمد على النماذج.   سبتمبر ووباء السارس والتدهور االقتصادي١١بسبب أحداث 

٪  في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ١٣زيادة قدرها إلى لسوق ، أدى انتعاش ا٢٠٠٥السنوات الثالث حتى نهاية سنة 
وتفيد التقديرات بأن .   سبتمبر وانتشار وباء السارس١١ القيم المسجلة قبل أحداث ٢٠٠٤وتجاوز اعتبارا من سنة 

.  ٢٠٠٥  مرة على ما كانت عليه في سنة٢,٢٥ ستزيد بحولي ٢٠٢٥االنبعاثات السنوية لثاني أكسيد الكربون في سنة 
وبالرغم من أن التحسينات التكنولوجية المستقبلية لم تدرج في النماذج، فسوف تتحسن الكفاءة العامة للطائرات المشغلة في 

وتشمل التنبؤات أيضا زيادة في متوسط حجم طائرات .  األساطيل خالل هذه الفترة بسبب االستغناء عن الطائرات األقدم
 الى ٢٠٠٥ عن زيادة مطردة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية من سنة والنتيجة هي عبارة.  األساطيل

 .٢٠٢٥ سنة
 مليون طن ٢,٢٥أما بالنسبة النبعاثات أكاسيد النتروجين، فقد حسبت االنبعاثات السنوية بحوالي  ٣- ٤

روجين ستزيد على ، دلت النماذج على أن انبعاثات أكاسيد النت٢٠٠٥وخالل السنوات الثالث حتى سنة .  ٢٠٠٢ لسنة
تبديل المحركات األقدم ل اآلثار المتعارضة عنناتج ربما  . انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة مماثلة أو أعلى قليال

تكنولوجيا االحتراق نتيجة لتنبعث منها أكاسيد نتروجين أعلى لكل وحدة دفع لكن بمحركات أكثر كفاءة في حرق الوقود 
 ٢,٧٥ ستزيد بحوالي ٢٠٢٥ وتفيد التقديرات بأن انبعاثات أكاسيد النتروجين لغاية سنة.  حدثالمحسنة في المحركات األ

 قد يسفر عن انتقال ٢٠٠٥ ، مما يبين أن غياب أي تحسين في التكنولوجيا بعد سنة٢٠٠٥مرة عن القيم المسجلة سنة 
ولم .  وحدة وقود، وذلك في األساطيل الراهنةاألساطيل نحو استخدام محركات ذات انبعاثات أعلى ألكاسيد النتروجين لكل 

وأما انبعاثات أكاسيد النتروجين حول المطارات، فإنها تتأثر حول .  تشمل النماذج منافع تحسينات التكنولوجيا في المستقبل
واستنادا .  يةكل مطار باالفتراضات التشغيلية وغيرها من الظروف المحلية والتي لم يتم استيعابها كليا في النماذج العالم

٪  ٧ قدم تمثل نسبة تتراوح بين ٣٠٠٠االفتراضات التشغيلية المستخدمة، فإن انبعاثات أكاسيد النتروجين دون ارتفاع إلى 
سنة إلى  ٢٠٠٥وخالل الفترة الممتدة من سنة .  ٪  من المجموع السنوي ألكاسيد النتروجين المنبعثة من الطائرات١٢و 

                                                             
 الممول من قبل المفوضية األوروبية هو قائمة جرد رباعية األبعاد الستعمال الوقود وانبعاثات المـواد الملوثـة                  AERO2k مشروع   ١
ذات الصلة بآثار الطائرات في طبقـات  ) وغازات هيدروجين الكربون وثاني أكسيد الكربونأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون     (

وقد أنشئ المشروع لتقديم البيانات الالزمة إلعداد السياسة األوروبية والدولية وإجراء تقييمـات فـي المـستقبل آلثـار         .  الجو العليا 
  .الطائرات على المناخ
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قدم أكثر بقليل من الزيادات في  ٣٠٠٠أكاسيد النتروجين المحسوبة في المستقبل دون ارتفاع ، سوف تكون انبعاثات ٢٠٢٥
تشكيلة األساطيل والتغيرات في طول مراحل الطيران في إلى مجموع انبعاثات أكاسيد النتروجين، ويرجع ذلك على األرجح 

 .إطار التنبؤات المتعلقة بالحركة واألساطيل

كربون وأكاسيد النتروجين، تنبعث نسبة كبيرة من أول أكسيد الكربون وعلى عكس ثاني أكسيد ال ٤- ٤
بيد أن انبعاثات أول أكسيد الكربون والمحروقات .   قدم٣٠٠٠والمحروقات السائلة من مجموع الرحالت دون ارتفاع 

 ٢٠٠٢ ة من سنةوتدل جميع النماذج على زياد.  السائلة تظل عموما على مستويات تثير مخاوف أقل على نوعية الهواء
وقد حسبت الزيادات في انبعاثات المحروقات السائلة .   وذلك رغم تفاوت بعض القيم المنمذجة تفاوتا كبيرا٢٠٠٥  سنةإلى

 على أنها أقل بكثير ٢٠٢٥سنة إلى  ٢٠٠٥ قدم على مدى العشرين سنة من سنة ٣٠٠٠وأول أكسيد الكربون دون ارتفاع 
وأحد العوامل المهمة هو أن المحركات األحدث تنتج قدرا ضئيال جدا من .  الوقود المستخدممن الزيادة في الحركة الجوية و

أول أكسيد الكربون والمحروقات السائلة لكل وحدة دفع، وأن سحب المحركات ذات التكنولوجيا القديمة خالل فترة التنبؤات 
 .والمحروقات السائلة المتوقعةحد كبير انبعاثات أول أكسيد الكربون إلى من الخدمة يمكن أن يخفض 

، على أن التوقعات بالنسبة للتطورات التكنولوجية آنفا هنا، في اتجاهات االنبعاثات األولية المبينة تم التأكيد ٥- ٤
إدارة الحركة الجوية، وكذلك الفوائد الناجمة عن /بخصوص الطائرات في المستقبل ونظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

لذا ينبغي اعتبار أن التقييم يقلل من .  غيلية المتوقعة األخرى، ال تعتبر ناضجة بما يكفي إلدراجها في التقييمالتحسينات التش
شأن ما يتوقع أن يحققه الطيران من خالل التحسينات التكنولوجية والتشغيلية المستمرة لتحقيق نتائج أفضل من التنبؤات 

 .المدروسة

— — — — — — — — —  
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  ائمة الدراسات والمواد اإلرشادية الصادرة عن االجتماعق
  السابع للجنة حماية البيئة في مجال الطيران

ويمكن .  يتضمن هذا المرفق قائمة الدراسات والمواد اإلرشادية بشأن ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات
جتماع السابع للجنة حماية البيئة فقط من خالل موقع االيكاو االالتي أعدها الحصول على مطبوعات االيكاو غير القابلة للبيع 

  .المفتوح للجمهور على االنترنت
  الضوضاء  - ١

  ضوضاء الطائرات— حماية البيئة، المجلد األول —الملحق السادس عشر باتفاقية الطيران المدني الدولي  •
 (Doc 9184)البيئية  استخدام األراضي والمراقبة —دليل تخطيط المطارات، الجزء الثاني  •
 )جديد( دليل بشأن األساليب الموصى بها لحساب كنتورات الضوضاء حول المطارات •
  (Doc 9501)دليل البيئة الفني بشأن استخدام إجراءات ترخيص ضوضاء الطائرات  •
 )طبعة منقحة( (Doc 9829)ضوضاء الطائرات إلدارة إرشادات النهج المتوازن  •
  ) على االنترنت فقط–جديد (عرض عام للنهج المتوازن  •

  االنبعاثات  - ٢
 انبعاثات محركات — حماية البيئة، المجلد الثاني —الملحق السادس عشر باتفاقية الطيران المدني الدولي  •

 الطائرات
 )جديد( (Doc 9884)رشادات بشأن رسوم انبعاثات الطائرات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي إ •
 )جديدة( (Doc 9885)ة انبعاثات الطيران مسودة إلرشادات استخدام تجار •
 األهداف التكنولوجية وضع الخبراء المستقلون عن أكاسيد النتروجين وعن أجراهتقرير عن االستعراض الذي  •

 )جديد( (Doc 9887)على األجلين المتوسط والطويل ألكاسيد النتروجين 
  )طبعة منقحة( (Doc 9082)سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية  •
 ) على االنترنت فقط-جديد  ( األجل ألكاسيد النتروجينةعرض األهداف التكنولوجية طويل •
 على -جديد  ((Doc 9889) ٢٠٠٧سنة لالطبعة األولية ، دليـل إرشادات نوعية الهـواء في المطارات •

 )االنترنت فقط
 ) على االنترنت فقط-جديد ( محركات الطائراتإرشادات جديدة بشأن استخدام إجراءات ترخيص انبعاثات  •
 ) على االنترنت فقط- جديد  (تقرير عن االتجار الطوعي بانبعاثات الطيران •
 ) على االنترنت فقط-جديد ( حترار العالمية لمكافحة اإليالمعلومات التي وردت عن األنشطة الطوع •
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  العمليات  - ٣
 (Doc 9750)إدارة الحركة الجوية /الت والمالحة واالستطـالعالخطة العالمية للمالحـة الجوية بنظـم االتصا •

صادر عن االيكاو بشأن إجراءات خفض ضوضاء المغادرة لتقليل آثار الضوضاء الدوري الكتاب ال •
  )جديد( واالنبعاثات

 ) على االنترنت فقط-جديد  ( عن إجراءات خفض الضوضاء ونتائج التنفيذاإلنمائيةاستعراض البحوث  •

  اد األخرىالمو  - ٤
 )جديد( (Doc 9886)تقرير االجتماع السابع للجنة حماية البيئة في مجال الطيران  •

  ـ انتهى ـ




