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  حماية البيئة  : من جدول األعمال١٧ البند

في موضـوع حمايـة    التاسعة والعاشرة والحادية عشرةوالخامسة الرابعة و نظرت اللجنة التنفيذية في جلساتها        ١-١٧
) WP/34(وانبعاثات المحركات الطائرات لس عن العمل بشأن موضوع ضوضاء   البيئة على أساس التقرير المرحلي الذي قدمه المج       

بيان موحـد بـسياسات    بعنوان ٥-٣٥من القرار ) ز(إلى ) ب(بتحديث المرفقات من    لمجلس يتعلق أولهما    من ا وتقريرين آخرين   
  الطـائرات  فيما يخـص انبعاثـات    سياسة االيكاو   وثانيهما عن   ،  (WP/35) في مجال حماية البيئة    وممارسات االيكاو المستمرة  

وثيقة مقدمة من الدول والمراقبين وهي  ١٧ توجد ، اضافة الى ذلك   .(WP/39) ٥-٣٥من القرار   ) ط(و) ح(و) أ(وتحديث المرفقات   
  .285 و251 و240 و236 و235 و182 و172 و166 و137 و132 و131 و130 و116 و88 و85 و75 و70الوثائق 

علما بأن لجنة المجلس لحماية البيئة في مجال الطيران وأفرقة الخبراء المتعـددة             ة  التنفيذيأحاطت اللجنة     ٢-١٧
 ٢٠٠٧هذه اللجنة قد اجتمعـت فـي فبرايـر         التابعة لها قد واصلت القيام بمعظم األعمال المتعلقة بالبيئة في المنظمة، وأن             

ت الصادرة عن االجتماع السابع للجنة حماية       وفي شهر مارس، قام المجلس باستعراض واقرار التوصيا        . )السابعاالجتماع  (
ويرد فيما يلي وصف للنقاط البارزة في أوجه التقدم المحـرز بالنـسبة لـضوضاء الطـائرات                 .  البيئة مع بعض التعليقات   

  .وتأتي بعد ذلك مداخالت الدول والمنظمات األخرى.  وانبعاثات محركات الطائرات

  ضوضاء الطائرات  ٣-١٧

 بشأن التقدم الذي أحرزته االيكاو منذ الـدورة الخامـسة والثالثـين للجمعيـة               (WP/34)س تقريرا   قدم المجل   ١-٣-١٧
 بلجنـة العمومية بشأن ضوضاء الطائرات، بما في ذلك األنشطة التي اضطلعت بها األمانة العامة واألنـشطة ذات الـصلة           

  .حماية البيئة في مجال الطيران

ول في توصيات االجتماع السابع للجنـة حمايـة البيئـة المتعلقـة بإدخـال              يجري النظر حاليا من جانب الد       ٢-٣-١٧
  .٢٠٠٨التعديالت على الملحق السادس عشر ومن المتوخى بدء تطبيقها في نوفمبر 

وكما طلبت الدورة الخامسة والثالثون للجمعية العمومية، أعدت مادة الدراجها في ارشادات النهج المتـوازن                 ٣-٣-١٧
ودراسات " المسائل الخاصة بالناس" الصادرة عن االيكاو وذلك فيما يتعلق بمواضيع (Doc 9829)طائرات الدارة ضوضاء ال

  .ومازال العمل جاريا في لجنة حماية البيئة بشأن تحليالت التعدي. الحالة المتعلقة بالمطارات

ضاء في االجتماع الـسابع للجنـة   لم تقترح أي زيادة على المستويات الحالية للقواعد القياسية لترخيص الضو           ٤-٣-١٧
 –، المجلد األول حماية البيئة –حماية البيئة ولكنه تمت الموافقة على ادراج معلومات فنية اضافية في الملحق السادس عشر              

وأجرت لجنة . (Doc 9501)  الدليل الفني للبيئة بشأن استخدام اجراءات ترخيص ضوضاء الطائراتوفيضوضاء الطائرات 
يئة دراسة لمسألة الترابط بين مستويات الضوضاء حول المطارات ومستويات تـرخيص الـضوضاء، وخلـصت             حماية الب 

ونُظّمت . لراهنة من الترابط وأنه ليس هناك حاجة لتغيير إجراءات الترخيص ا          الى حد ما  الدراسة الى أن هناك درجة عالية       
التوصيات الدولية والمواد االرشادية الحالية المتـصلة   ترخيص الضوضاء لتعزيز الوعي بالقواعد و     ثالث حلقات عمل بشأن     

  .بالترخيص

المحققـة مـن    ) واالنبعاثات(أعدت مواد ارشادية توفر معلومات عامة عن تقييم المنافع الخاصة بالضوضاء              ٥-٣-١٧
  .وستُنشر هذه المادة في كتاب دوري يصدر عن االيكاو. تنفيذ االجراءات التشغيلية لتخفيف الضوضاء
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ـ    –دليل تخطيط المطارات، الجزء الثاني      ستُنشر قريبا طبعة محدثة من        ٦-٣-١٧ ة  استخدام األراضي والمراقبـة البيئي
(Doc 9184)وتوصي هذه الطبعة بممارسات تخطيط استخدام األراضي والممارسات البيئية بالمطارات .  

تورات الضوضاء حول المطارات لتحل   صدرت مواد ارشادية جديدة بشأن األساليب الموصى بها لحساب كون           ٧-٣-١٧
 ولكن التطـورات  ١٩٨٨وكانت هذه الوثيقة األخيرة قد نُشرت في عام .  الصادر عن االيكاو٢٠٥محل الكتاب الدوري رقم    

  .التكنولوجية تجاوزتها

سة لمـسألة  اضطلعت لجنة حماية البيئة، بناء على طلب الجمعية العمومية في الدورة الخامسة والثالثين، بدرا         ٨-٣-١٧
واقتصرت الدراسة على استعراض عمليات الحظر الحالية، بما فـي ذلـك أنواعهـا وأسـبابها             . حظر ضوضاء المطارات  
  .والعمل مستمر في هذا الموضوع. ونطاقها وحجمها العالميين

ر الحـالي   طلبت الدورة الخامسة والثالثون للجمعية العمومية من المجلس أيضا أن يقيم بشكل منتظم األث               ٩-٣-١٧
وفيما يتعلق بتقييم ضوضـاء     . والمقبل لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركاتها وأن يواصل استحداث أدوات لهذا الغرض          

وقد جرى تحديث هذا النموذج منذ انعقـاد        . AEDT/MAGENTAالطائرات، وضع اتجاه منقح للضوضاء باستخدام نموذج        
وترد نتائج هذا التقييم . س آخر القواعد القياسية الدولية إلعداد نماذج الضوضاء    الدورة السابقة للجمعية العمومية بغية أن يعك      

  .قائمة مطبوعات االيكاو بشأن البيئة) د(ويعرض المرفق . WP/34من ورقة العمل ) ج(في المرفق 

، أبرزت الهند ضرورة اعادة النظر في قيود حظـر تحـرك الطـائرات لـيال     WP/132في ورقة العمل    ١٠-٣-١٧
ورأت أن ممارسة حظر تحرك الطائرات ليال أثرت سلبيا على مفهوم التدفق الحـر    .  المطارات/مفروضة في بعض الدول   ال

وباالضافة إلى ذلك، فان حظر تحرك الطائرات في بعض المطـارات           .  للحركة الجوية وسببت مضايقة لجمهور المسافرين     
أدى ألثر سلبي على البيئة واقتصاديات عمليات شركات الطيران         خالل الليل سبب ازدحاما في أوقات أخرى من اليوم، مما           

وقد اتخذت االيكاو مبادرات بالتوصية باستخدام أحدث تكنولوجيا في تصميم محركات الطائرات واجـراءات              .  والمطارات
ـ                     ي بعـض   تشغيلية مجودة لتقليل أثر الطيران  على البيئة إلى الحد األدنى، ولكن حظر تحـرك الطـائرات المفـروض ف

وكان نمو الطيران الحالي عالميا وأثره على البيئة واحدا مـن  .  المطارات اعتبر أن له أثرا سلبيا على جهود المنظمة        /الدول
ولذلك رئي أن القيود التي يفرضها حظر تحرك الطائرات ليال ينبغي اعادة النظر فيها              .  أكبر التحديات التي واجهتها االيكاو    

وفضال عن ذلك، سيساعد إلغاء حظر تحرك       .  البيئة واقتصاديات شركات الطيران ومطارات المقصد     للتقليل من أثرها على     
وقد اقترحت الهند على وجه التحديد أنه ينبغـي  .  الطائرات ليال على تحقيق االنتفاع األمثل بالمجال الجوي والبنية األساسية        

لطائرات ليال وأن تقوم بتقييم المدى الذي يمكن أن يبلغه          أن تدرس االيكاو تطبيق النهج المتوازن حيث فرض حظر تحرك ا          
واقترح أيضا أن تجري المنظمة دراسة حاالت في أحـد مطـارات المقـصد     .  النهج المتوازن في االسهام في حل المشكلة      

  .الكبرى لآلثار البيئية واالقتصادية لحظر تحرك الطائرات بمطارات أخرى

ترحت نيجيريا، بالنيابة عن الدول األفريقية، أنه ينبغي أن تنظر االيكاو عن            ، اق WP/251في ورقة العمل      ١١-٣-١٧
وفي هذا الصدد، دعت إلى رفع حظر تحـرك الطـائرات لـيال    .  كثب في ادارة العالقة المتبادلة بين الضوضاء االنبعاثات    

ء الطائرات شهدت انخفاضا    المفروض على العمليات إلى داخل المطارات، وخاصة في أوروبا، نظرا ألن مستويات ضوضا            
وأدى االبقاء على حظر تحرك الطائرات ليال إلى زيادة حاالت التأخير واالزدحام بتلك المطـارات         .  كبيرا على مر األعوام   

  .مع حرق كميات ضخمة من الوقود وفرض عقوبات تشغيلية أخرى على شركات الطيران، كما أدى إلى زيادة االنبعاثات

، قدمت اندونيسيا معلومات عامة عن موقفها ازاء ادارة البيئة، بما فـي ذلـك               WP/172مل  في ورقة الع    ١٢-٣-١٧
  .الضوضاء، وأيضا جهودها وانجازاتها في التعامل مع سالمة الطيران الدولي والمتطلبات البيئية في الوضع الثقافي المحلي
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بر الضوضاء أهم مسألة من منظور      ، أوضح المجلس الدولي للمطارات أنه يعت      WP/116في ورقة العمل      ١٣-٣-١٧
المطار وأيد االرشادات المقدمة من االيكاو في هذا الصدد واقترح أنه ينبغي استعراض القواعد القياسية لترخيص الضوضاء           

وأيضا ينبغي ألي قواعد قياسية جديدة للضوضاء أن تتطلب تخفيضات للـضوضاء            ) كل ست سنوات مثال   (بصورة منتظمة   
فضال عن التخفـيض    ) خط محور االقتراب وخط محور المغادرة وخط المغادرة الجانبي        (لترخيص الثالثة   في جميع مواقع ا   

  .التراكمي

في مناقشة المسائل المطروحة في ورقات العمل هذه ذُكر أنه على الـرغم مـن التقـدم المحـرز مازالـت                  ١٤-٣-١٧
وأن العمليـات الهامـة للحـد مـن         .  مطارات جديدة  الضوضاء تمثل أكبر عقبة في سبيل توسيع المطارات الحالية وتشييد         

ضوضاء المطارات كل على حدة التي اضطُلع بها في الماضي تجاوزها لألسف نمو حركة الطيران وبالتالي هناك ضرورة                  
ومع ذلك فقد جرى التحذير من أن مـشكلة         . لالستمرار في بذل الجهود من أجل مواصلة الحد من الضوضاء لدى المصدر           

كما أشـير   .  عموما ال يحتمل حلّها بالوسائل الفنية وحدها؛ اذ ينبغي مواصلة معالجتها من خالل النهج المتوازن              الضوضاء  
ونظرا ألن لجنة حماية البيئة تستعرض القواعد القياسية للصرامة فيمـا           . الى ما لمسألة تخطيط استخدام األراضي من قيمة       
فعلـى غـرار   . فيما يبدو، لتحديد الفترات التي يتعين خاللها القيام بـذلك    يتعلق بالضوضاء بصفة منتظمة فليس هناك داع،        

الممارسة في الماضي ينبغي أن تظل مسائل توقيت الزيادات في درجة صرامة القواعد القياسية للضوضاء وحجمها وشكلها                 
  .ومبرراتها قائمة على الحكم الفني السليم لخبراء لجنة حماية البيئة

أييد لآلراء المعرب عنها بشأن الحظر، بيد أنه أشير الى أن مزيدا من الدراسات لهذه المسألة، بما                 كان هناك ت    ١٥-٣-١٧
وأشار أغلبية المتكلمين الى أن هـذا الموضـوع      . في ذلك دراسة حاالت، مدرجة بالفعل في برنامج عمل لجنة حماية البيئة           

  .وضاء وأنه ينبغي مواصلة هذا النهجيجري تناوله بالفعل كجزء من النهج المتوازن ازاء ادارة الض

 أن يقدم المجلس في كل دورة من دورات الجمعية العمومية بيانا موحدا             ٥-٣٥طلب قرار الجمعية العمومية       ١٦-٣-١٧
 قدم المجلس مـشروع نـص       A36-WP/35وفي ورقة العمل    . بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة       

 بعد تحديثها لكي تعكس التطورات الحاصلة منذ الدورة الخامسة والثالثـين            ٥-٣٥من القرار   ) ز(اية  لغ) ب(للمرفقات من   
وأشير الى أنه لم يـتم  . (CAEP/7)للجمعية العمومية وبخاصة التطورات التي حدثت منذ االجتماع السابع للجنة حماية البيئة        

. سـيتم تـصويبه  ) ج(ة الى وجود خطأ تحريري في المرفـق      كذلك أشارت األمانة العام   ). ج(و) ب(تغيير سوى المرفقين    
من قرار هذه الدورة للجمعية العمومية سيتم النظر فيهـا فـي ارتبـاط          )) ط(و) ح(و) أ(وأشير أيضا الى أن بقية المرفقات       

  .A36-WP/39بورقة العمل 

في مجال  ممارسات االيكاو المستمرة    سياسات و بللبيان الموحد   المقترحة  ) ز(لغاية  ) ب(قبلت اللجنة المرفقات      ١٧-٣-١٧
  . بدون أي تعليقات اضافيةحماية البيئة

  انبعاثات الطيران   ٤-١٧

  عام  ١-٤-١٧

بشأن التقدم الذي أحرزته االيكـاو منـذ الـدورة الخامـسة            ) WP/34ورقة العمل   (قدم المجلس تقريرا      ١-١-٤-١٧
 النبعاثات المحركات، بما في ذلك األنشطة التـي نفـذتها األمانـة     والثالثين للجمعية العمومية في الجوانب الفنية والتشغيلية      

  .العامة ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران اضافة إلى التطورات الرئيسية بالتعاون مع هيئات األمم المتحدة األخرى
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يئـي للطيـران    استمرت االتصاالت مع هيئات األمم المتحدة األخرى للوصول إلى تفهم أفضل لألثر الب              ٢-١-٤-١٧
وتركزت االتصاالت بصفة رئيسية علـى اتفاقيـة األمـم          .  والستكشاف الخيارات السياسية للحد من االنبعاثات أو خفضها       

ولوحظ أنه منذ الدورة األخيـرة      .  المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ           
وبناء على طلب اتفاقية األمم المتحدة االطارية في شهر مـايو سـنة             .  وكول كيوتو حيز النفاذ   للجمعية العمومية دخل بروت   

، قدمت االيكاو تقريرا إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة لالتفاقية االطارية بشأن نتائج عمليـة                 ٢٠٠٥
 ذلك الحين لم يحرز أي تقدم في عمليـة اتفاقيـة األمـم المتحـدة       ومنذ.  مقارنة بيانات انبعاثات الطيران واستهالك الوقود     

االطارية بشأن تغير المناخ فيما يخص المسائل المنهجية المتعلقة بانبعاثات الطيران، ولكن استمر الحـوار التعـاوني بـين                   
ى تحـضيرات تلـك الهيئـة       وتركزت معظم األعمال التعاونية مع الفريق الحكومي الدولي عل        .  االيكاو واالتفاقية االطارية  

وطلبت االيكـاو   .   بشأن قوائم الحصر الوطنية لغازات الدفيئة      ٢٠٠٦لتقرير التقييم الرابع الذي صدر عنها وارشادات سنة         
، ال سـيما فيمـا يتعلـق      ١٩٩٩أن يشمل تقرير التقييم الرابع تحديثا للنتائج الرئيسية في التقرير الخاص الصادر في سـنة                

 ملخـصا  WP/34وشملت ورقة العمـل  ).  أي أثر السحب الخلفية وااليروسوالت والسحب العالية (ساسية  بمجاالت الشك األ  
  .لهذه الجوانب في تقرير التقييم الرابع

لم يقدم االجتماع السابع للجنة حماية البيئة في مجال الطيران أي توصيات بشأن ادخال تغييـرات علـى                 ٣-١-٤-١٧
 انبعاثات المحركات الواردة في المجلد الثاني بعنوان انبعاثـات محركـات الطـائرات، مـن     القواعد القياسية للصرامة ازاء  

وكان التطور  .  ولكن كان العمل يجري لتحديد امكانية خفض حدود أكاسيد النيتروجين في المستقبل           .  الملحق السادس عشر  
لحدود أكاسيد النيتروجين لمساعدة لجنة     ) ٢٠٢٦سنة  (وطويلة المدى   ) ٢٠١٦سنة  (الجديد هو وضع أهداف متوسطة المدى       

وتم شرح التقدم المحرز في شأن خفض االنبعاثات علـى مـدار         .  حماية البيئة في مجال الطيران في أنشطتها في المستقبل        
وأصدرت لجنة حماية البيئة في مجال الطيران أيضا مواد ارشادية عن نوعية هـواء المطـارات            .  العقود األربعة الماضية  

  .ر العمل في هذا المجالواستم
فيما يتعلق بالتدابير التشغيلية، أصدرت لجنة حماية البيئة في مجال الطيران معلومات عن المنافع البيئيـة      ٤-١-٤-١٧

وبدأت اللجنة الدراسات بشأن .  ولكن كانت النماذج األحدث قيد التطوير لتحسين هذا العمل      .   الجديدة CNS/ATMلتنفيذ نظم   
 وعلى الرغم من أن مزيدا من العمل كان ضـروريا كـان مـن               (CDA)ية لعمليات االقتراب بالنزول المستمر      المزايا البيئ 

واستمر العمل بشأن عمليات االقتـراب بـالنزول        .  الواضح أن عمليات االقتراب بالنزول المستمر قد أظهرت منافع هامة         
 بيئية مهمة وذلك بتعاون وثيق بين األمانـة العامـة ولجنـة          المستمر والتدابير التشغيلية األخرى التي يمكن أن تحقق منافع        

  .حماية البيئة في مجال الطيران وهيئات أخرى في المنظمة
شمل أحد المكونات األساسية لعمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران اسـتخدام نمـاذج للتنبـؤ بـأثر        ٥-١-٤-١٧

ونفذت لجنة حماية البيئة فـي مجـال        ).  وعلى الضوضاء أيضا  (ات  التحسينات التكنولوجية والتشغيلية على خفض االنبعاث     
وقـدمت  .  الطيران عمال أساسيا لتقييم النماذج التي أتاحتها لها الدول ولتقييم التوجهات األولية لالنبعاثات المحلية والعالمية              

  .نتائج هذا التقييم إلى اللجنة
 والتي مثلـت  ٢٠٠٧شأن انبعاثات الطيران في شهر مايو سنة أبلغ االجتماع بأن االيكاو قد نظمت ندوة ب       ٦-١-٤-١٧

وقدمت الندوة معلومات أساسية متعمقة بشأن االنبعاثات للمساعدة في صنع القرار           .  منبرا للمناقشات بشأن انبعاثات الطيران    
وكـان  .  يكاو عن البيئةوفي أثناء الدورة، نشرت المنظمة أيضا أول طبعة من تقرير اال      .  في هذه الدورة للجمعية العمومية    

  .  الهدف من هذه الوثيقة الجديدة هي أن تكون تقريرا دوريا عن الوضع ومرجعا رئيسيا عن الطيران والبيئة
وأعربـت عـن    .  أحاطت اللجنة علما بانجازات لجنة حماية البيئة في مجال الطيران وبتعليقات الـدول              ٧-١-٤-١٧

هرت في شكل مجموعة واسعة من المواد المنشورة المنبثقة عن عمل لجنة حمايـة       ارتياحها للعمل الذي تم بالصورة التي ظ      
  .البيئة في مجال الطيران
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  التدابير القائمة على آليات السوق  ٢-٤-١٧

 تقريرا عن عمله ازاء سياسة االيكاو تجاه انبعاثات الطيران بما في            WP/39قدم المجلس في ورقة العمل        ١-٢-٤-١٧
القائمة على آليات السوق وتدابير السياسات األخرى للحد من أثر انبعاثات محركـات الطـائرات علـى       ذلك تطبيق التدابير    

وأعادت هذه الورقة إلى األذهـان  ).  نوعية الهواء المحلي (والمحلي  ) تغير المناخ (البيئة أو خفضها على المستويين العالمي       
ثة نهج أال وهي التكنولوجيا والقواعد القياسية، والتدابير التشغيلية،      االجراءات التي اتخذت لمعالجة االنبعاثات بما في ذلك ثال        

وفيما يتعلق بهذا النهج األخير، غطى العمل الذي قامت به االيكاو منذ الدورة الماضية              .  والتدابير القائمة على آليات السوق    
الطيران، التدابير الطوعية والرسوم المتعلقـة  للجمعية العمومية، والذي تم بشكل كبير من خالل لجنة حماية البيئة في مجال          

  .باالنبعاثات واالتجار باالنبعاثات

واعتمدت المنظمة أيضا   .  جمعت االيكاو ووزعت معلومات بشأن مختلف الخبرات في التدابير الطوعية           ٢-٢-٤-١٧
ت أعمال التدابير القائمـة علـى   وتركز.  سياسة ونشرت مواد ارشادية عن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي   

آليات السوق للحد من االنبعاثات العالمية على االتجار باالنبعاثات حيث أن هذا المجال كان هو الذي يتوقع فيه احراز أكبـر       
أن وأشار المجلس في تقريره إلى      .  ومن ثم أعدت التدابير الدراج الطيران الدولي في نظم الدول لالتجار باالنبعاثات           .  تقدم

بسبب وجود اختالف في نظرة الدول لمسألة التنفيـذ بـدون   ) مشروع ارشادات(هذه االرشادات اعتمدت على أساس مؤقت      
  .وكان يتحتم النظر في هذه المسألة على مستوى الجمعية العمومية.  الموافقة المتبادلة للدول المعنية

في طريقها للحدوث مثـل بـرامج تعـويض         قدمت الورقة أيضا تقريرا عن تطورات أخرى حدثت أو            ٣-٢-٤-١٧
الكربون التي اقترحت بصورة متزايدة على جمهور المسافرين، واستخدام آلية التنمية النظيفة التي ينص عليها بروتوكـول                 

يـر  كيوتو الذي يسمح باستخدام هذه اآللية للمشاريع المتعلقة بالطيران في البلدان النامية، أو مبادرة األمم المتحدة بـشأن تغ                  
  .المناخ التي دعيت االيكاو للمشاركة فيها

عرضت الورقة أيضا المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من العمل بهدف احراز تقدم في مجـال انبعاثـات              ٤-٢-٤-١٧
  .الطيران

وختاما طرح على نظر الجمعية العمومية ثالثة مرفقات أعيد تنظيمها للبيان الموحد بسياسات وممارسات              ٥-٢-٤-١٧
) أ(غطى المرفق   )).  ط(و) ح(و) أ(وهي المرفقات   (او المستمرة في مجال حماية البيئة عن المواضيع المذكورة أعاله           االيك

لتناول أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي وأثر الطيران على المناخ           ) ط(و) ح(وأعيد تنظيم المرفقين    .  الجوانب العامة 
الجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمة لحل اختالفات وجهات النظر بشأن جوانب معينة          وعلى الرغم من    .  العالمي على التوالي  

من القرار مثل النطاق الجغرافي لخطط االتجار باالنبعاثات أو تحديد أهداف محتملة ألداء االنبعاثات للطيران، اال أن هـذه                   
  . واحتاجت إلى حل من الجمعية العموميةوقد وضعت بين أقواس في الصياغة المنقحة للقرار.  البنود بقيت بال حل

 موقف استراليا بشأن انشاء إطار استراتيجي مـن قبـل االيكـاو الدارة              WP/182تضمنت ورقة العمل      ٦-٢-٤-١٧
واقترحت الورقة أن الجمعية العمومية ينبغي أن تقرر االسراع فـي وضـع إطـار               .  انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران    

وينبغـي  .  بعاثات الطيران وأنه وفقا لهذا اإلطار ينبغي اعطاء األولوية للتدابير التشغيلية والفنية العملية            استراتيجي الدارة ان  
أن تشجع الجمعية العمومية إعداد نهج متوازن النبعاثات الطيران يشجع أيضا التدابير التكميلية األخـرى مثـل مخططـات        

عالوة على ذلك، ينبغي أن تقرر الجمعية دعم مبـادئ التعـاون         .  اثاتالتعويض الطوعية وخيارات االتجار المفتوح باالنبع     
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متعدد األطراف في التشجيع على اتباع خيارات االتجار باالنبعاثات للطيران الدولي والتي تنفذ على أساس الموافقة المتبادلة                 
  .من جانب األطراف المعنية

نبعاثات ينبغي التعامل معه في سياق القانون الدولي         أن االتجار باال   WP/285رأت شيلي في ورقة العمل        ٧-٢-٤-١٧
وأنه من األهمية بمكان اعتماد نهج اتبعتها محافل أخرى متعددة األطراف تناولت مسائل البيئة مثل تأسـيس المـسؤوليات                   

ادات النامية بصورة   ويعني هذا أن البلدان ذات االقتص     .  المشتركة والمتباينة وتمييز المعاملة المعطاة للبلدان األعلى تعرضا       
مختلفة ينبغي أن تضطلع بمسؤوليات من أنواع مختلفة وأن المساهمة في تدابير التخفيض ينبغي أن تختلف بالنسبة للبلـدان                   

ومن المهم أيضا مراعاة االنعزال الجغرافي لبلدان مثل شيلي التي يمثل النقل الجوي أهمية حيوية لتنميتهـا              .  األكثر تعرضا 
ويمكن أن تؤدي الخطة األوروبية إلى زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية للطيران بما يضر              .  تصاالتها الدولية االقتصادية وا 

ودعت إلى دعم عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران وعمل االيكاو فـي مجـال االتجـار        .  بالتنمية االقتصادية لشيلي  
  .باالنبعاثات

 إلى أن نمو النقل الجوي العالمي ومـسألة انبعاثـات الطيـران    WP/235مل أشارت الصين في ورقة الع     ٨-٢-٤-١٧
وكانت التكنولوجيا والعمليات وتحـسين الهياكـل       .  وأثرها على تغير المناخ قد أثارت شواغل متزايدة لدى المجتمع الدولي          

اثات الطيران بينما أن التـدابير      األساسية هي التدابير التي ركزت عليها الجهات صاحبة المصلحة في الصناعة لمعالجة انبع            
وينبغي أن  .  القائمة على آليات السوق والتدابير االقتصادية الحكومية ستكون مسألة أساسية تمثل تحديات أكثر في المستقبل              

قيادي وينبغي لاليكاو أن تضطلع بالدور ال     .  تناقش الدول في إطار االيكاو اعتماد تدابير اقتصادية لمعالجة انبعاثات الطيران          
المـسؤوليات المـشتركة    "في إجراء البحوث وتقييم هذه بالتدابير االقتصادية ومعالجة انبعاثات الطيران استنادا على مبـدأ               

وينبغي لهـا أن تعـارض أي اجـراءات         .  ومبادئ توافق اآلراء والمشاركة النشطة والتعاون على نطاق واسع        " والمتباينة
فض االنبعاثات وأن تعارض اعتماد االتجار غير المتمايز باالنبعاثات العالمية وأن تحث            انفرادية أو غير متمايزة اجبارية لخ     

  .على إدراج الطيران المدني في آلية التنمية النظيفة في أقرب وقت ممكن
 وجهة نظرها، بوصفها دولة نامية، عن آثار التطبيق المنفرد لخطة           WP/88قدمت مصر في ورقة العمل        ٩-٢-٤-١٧

وأوصت الورقة ضمن ما أوصت بـه بأنـه ال          .  النبعاثات من قبل دولة ومجموعة من الدول على الدول النامية         لالتجار با 
ينبغي اتخاذ قرار بشأن االتجار باالنبعاثات للطيران بصورة منفردة من قبل دولة أو مجموعة من الدول وأن األولوية ينبغي                   

 المتبع ازاء الضوضاء، مع مراعاة مصالح الدول الناميـة والمتقدمـة   أن تعطى للنهج المتوازن لالنبعاثات على غرار النهج       
  .على السواء

 معلومات حديثة عن مبادرات أخيرة عديدة اتخذتها لتوفير الوقـود           WP/137قدمت الهند في ورقة العمل        ١٠-٢-٤-١٧
  .ولتحسين حماية البيئة

عن موقفها ازاء ادارة البيئة، بمـا فـي ذلـك     قدمت اندونيسيا معلومات عامة      WP/172في ورقة العمل      ١١-٢-٤-١٧
  .االنبعاثات، وأيضا جهودها وانجازاتها في التعامل مع سالمة الطيران الدولي والمتطلبات البيئية في الوضع الثقافي المحلي

ة  والتي أشارت فيها إلى أنه من أجل العمل بفعالي         WP/166 في تقديم ورقة العمل      ١اشترك عدد من الدول     ١٢-٢-٤-١٧
في مواجهة التحديات البيئية التي يفرضها نمو الطيران من الضروري أن تواصل االيكاو القيام بدورها القيادي المتمثل فـي             
اعتماد نهج له هيكل محدد على المدى الطويل وعلى المستوى العالمي للسماح بتحقيق نمو الطيران مع تنظـيم التـأثيرات                     

                                                        
لوسيا وسنغافورة واإلمـارات العربيـة المتحـدة     تاألرجنتين والبرازيل وكندا وكولومبيا واكوادور واليابان والمكسيك وباكستان وبنما وسان           ١

  والواليات المتحدة



A36-WP/355 
P/53 

١٧تقرير عن البند  17-7  

 

 

ل هذا النهج التشجيع على اعتماد الحلول المجدية من الناحية االقتـصادية بنـاء علـى             وينبغي أن يشم  .  البيئية المرتبطة به  
وينبغي لاليكاو أن تعتمد ارشادات     .  توافق عالمي في اآلراء لكي تطبقها الدول المتعاقدة من أجل بلوغ أهداف االيكاو البيئية             

الدول على االمتناع عن فرض رسوم انفراديـة علـى   خاصة باالتجار باالنبعاثات بحيث تعزز مبدأ االتفاق المشترك وتحث      
وينبغي أن تدرك االيكاو أيضا الحاجة إلى مراعاة آثار االجراءات البيئية على األوضاع االقتـصادية فـي                 .  غازات الدفيئة 

  .يالبلدان النامية وتحقيق االحترام الكامل للمبادئ المتفق عليها في األحكام السارية في قانون الطيران الدول
وأشارت إلى أن االتحاد األوروبي قد      .  WP/166 في ورقة العمل     ٢عرضت نيجيريا آراء الدول اإلفريقية      ١٣-٢-٤-١٧

وقال إن القرار ال يمس فقط الناقلين التابعين لالتحاد األوروبي          .  قرر مؤخرا ادراج الطيران ضمن نظام االتجار باالنبعاثات       
وهذا القرار تعتبره كثير من الدول غير األعضاء        .  ين في مطارات االتحاد األوروبي    ولكن يشمل أيضا جميع الناقلين العامل     

ورأت أنه لم تجر أي دراسات لتقييم مسألة        .  في االتحاد األوروبي كاجراء مفروض من جانب واحد ينبغي إعادة النظر فيه           
ينبغي لهذه الدراسة أن تشمل اسـتعراض       و.  الضوضاء واالنبعاثات في أفريقيا وأن إجراء مثل هذه الدراسة أمر ضروري          

وقالت إن الدول اإلفريقية ترى     .  تأثير مبادئ االيكاو التوجيهية المتعلقة باالتجار باالنبعاثات على شركات الطيران اإلفريقية          
ن البلـدان   أنه نظرا ألن بروتوكول كيوتو لم يضع أهدافا محددة لالنبعاثات من البلدان النامية، فإن ادراج شركات طيران م                 

وينبغي لاليكاو والدول .  النامية في نظام االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات سيكون بمثابة وضع أهداف من الباب الخلفي           
وينبغي أن ينصب التركيز على التدابير التـي       .  المتعاقدة أن تتقيد بمبدأ أن هناك مسؤوليات وقدرات مشتركة ولكنها متباينة          

وقالت إن الدول األفريقية تؤيد ما تضطلع به االيكـاو          .  دون أن يكون لذلك تأثير على نمو النقل الجوي        تخفض االنبعاثات   
  . من عمل بشأن المسائل الفنية

، المقدمة من البرتغال باسم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، ومن الـدول    WP/70وفي ورقة العمل      ١٤-٢-٤-١٧
وبية للطيران المدني ومن اليوروكنترول، شددت البرتغال على أهميـة معالجـة اآلثـار              األعضاء األخرى في اللجنة األور    

العالمية والمحلية التي تقع على البيئة من خالل تطبيق نهج شامل يتضمن القواعد القياسية الفنية، والتطورات الحاصلة فـي                   
ومع ذلك، فان التدابير الفنية     .  ئمة على آليات السوق   مجال البحث والتكنولوجيا، وتحديث ادارة الحركة الجوية، والتدابير القا        

وأوضحت الورقة موقف أوروبا بشأن رسـوم االنبعاثـات         .  لن تكون كافية وال بد من اللجوء إلى تدابير تستند إلى السوق           
عداد لمعالجـة  كما ذُكر أن المشروع األوروبـي علـى اسـت   .  واالتجار باالنبعاثات، وال سيما فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز     

.  الشواغل التي قد تكون لدى البلدان النامية، بما في ذلك مبدأ أن هناك مسؤوليات وقـدرات مـشتركة وان كانـت متباينـة     
وفضال عن ذلك جرى التشديد في الورقة على أن معظم شركات الطيران من البلدان الثالثة لم تتـأثر أو سـيكون تأثرهـا                       

  .تحمله شركات الطيران األوروبيةمحدودا، نظرا ألن معظم العبء ست
، المقدمة من البحرين ومصر، باسم الدول األعضاء بالهيئة العربية للطيـران            WP/240وفي ورقة العمل      ١٥-٢-٤-١٧

المدني، دعت البحرين ومصر الجمعية العمومية إلى عقد مؤتمر دولي برعاية االيكاو لبحث الوسائل الكفيلة بتخفيف اآلثـار             
كما دعيت الجمعية العمومية إلى حث الدول األعضاء على عدم فرض ضـرائب علـى        . ان المدني على البيئة   السلبية للطير 

وقود الطائرات وحث الدول األعضاء التي قامت بفرض ضرائب على أن تراجع موقفها لتخفيف األعبـاء عـن شـركات                    

                                                        
، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا   ٢

بيـساو،  -كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، إريتريا، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا               
يريا، الجماهيرية العربية الليبية، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، كينيا، كينيا، ليسوتو، ليب 

نيجيريا، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، السودان، سوازيلند، توغو، تونس، أوغنـدا،                 
 حدة، زامبيا، زمبابوي جمهورية تنزانيا المت
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اضحة ومحددة لنظام االتجار باالنبعاثـات      كما حثت الورقة االيكاو على سرعة وضع ضوابط وقواعد ارشادية و          .  الطيران
  .بما ال يعوق حركة وتطور النقل الجوي أو تقليص مشاركة شركات الطيران التابعة للدول النامية في صناعة النقل الجوي

 أن الدول العربية عملت بشكل حثيث       WP/236وأوضحت الهيئة العربية للطيران المدني في ورقة العمل           ١٦-٢-٤-١٧
ع الدولي فيما يخص موضوع حماية البيئة في مجال الطيران المدني من أجل توفير بيئة خاليـة مـن الغـازات                     مع المجتم 

وفي هذه الورقـة،    .  وأن الدول العربية التزمت أيضا باالتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا السياق          .  المضرة ومن التلوث  
او، إلى احترام االتفاقات المذكورة أعاله وتطبيق المعايير ذات الـصلة           تدعو الدول العربية المجتمع الدولي، من خالل االيك       

عن طريق اعطاء المزيد من الوقت والفرص الجراء البحوث والدراسات، كما تدعو الدول المـصنعة إلـى تحـسين أداء                    
تي أعدتها لجنة حمايـة  المحركات لتفادي زيادة التكاليف ولجعل منتجات النقل الجوي متماشية مع البيئة حسب المواصفات ال    

  .البيئة وااليكاو
 فيمـا يتعلـق بنظـام       WP/130وعرضت لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني موقفها في ورقة العمل             ١٧-٢-٤-١٧

وجرى التركيز بشكل خاص على النطاق الجغرافي وامكانية قيام الدول أو مجموعات الدول بفـرض               .  االتجار باالنبعاثات 
نب واحد على شركات الطيران المدني التابعة للبلدان الثالثة، بما في ذلك البلدان غير الواردة فـي الملحـق                التزامات من جا  

. لبروتوكول كيوتو، كما هو الحال بالنسبة لمشروع االتجار باالنبعاثات الجاري النظر فيه من جانب االتحاد األوروبي               ) ب(
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تتجاهل مبـدأ أن هنـاك مـسؤوليات             ورأت لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني أن        

  .مشتركة ولكن متباينة المتوخى في الوثائق المتعددة األطراف المتعلقة بتغير المناخ التي هي أيضا من الدول الموقعة عليها
ضا الى مسؤولية الدول فيمـا  ، أشارت لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني أي   WP/131وفي ورقة العمل      ١٨-٢-٤-١٧

يتعلق بتخفيف اآلثار البيئية الضارة الناجمة عن الطيران المدني، والتحدي المصاحب لذلك المتمثل في ايجاد وسيلة مالئمـة                  
 االيكاو من تقـدم هـام فـي الحـد     وذكرت اللجنة أن الدول األعضاء تسلّم بما حققته . للقيام بذلك في اطار نمو هذا النشاط      

وهي ترى أيضا أن من الضروري والممكن احراز تقدم اضافي عن           . ض من االنبعاثات المتولدة عن الطيران الدولي      الخف أو
وينبغي لهذه التدابير أن تشمل نشر التطورات التكنولوجية في مجال السلع           . طريق تطبيق تدابير متكاملة على النحو الواجب      

وصول اليها في الوقت المناسب؛ واألخذ بإجراءات تشغيلية أنسب؛ وتنظيم          والخدمات المطبقة على الطيران المدني واتاحة ال      
وادارة الحركة الجوية بشكل مناسب واستخدام آليات تخطيط المطارات؛ والتخطيط الستخدام األراضي وادارته؛ واسـتخدام               

ن مبادئ ارشـادية محـددة مـن    وينبغي ادراج جميع هذه التدابير ضم. تدابير السوق للسيطرة على االنبعاثات أو الحد منها   
ورئـي أن مـن      . االيكاو وأن تكون جزءا من خطة عالمية مقبولة تدرج االتجار باالنبعاثات ضمن نهج للرضا المتبـادل               

الضروري تطبيق مبدأ أن هناك مسؤوليات مشتركة ولكنها متباينة وهو المبدأ الوارد في اتفاقية األمـم المتحـدة االطاريـة            
  .مناخ وفي بروتوكول كيوتوالمتعلقة بتغير ال

، أوضحت منظمة السياحة العالمية أنها تسعى اليجاد سبل تكيف السياحة مـع             WP/75وفي ورقة العمل      ١٩-٢-٤-١٧
االقتصادية بوجه  /تغير المناخ ومع تخفيف االنبعاثات بينما تعزز في الوقت نفسه مساهمة ذلك القطاع في التنمية االجتماعية               

 وسيكون من العناصر األساسية في هذا الصدد تعزيـز           . تضطلع بها منظومة األمم المتحدة بوجه خاص       عام والتدابير التي  
التنسيق بين مبادرات تخفيف آثار تغير المناخ القائمة على آليات السوق بين سلطات الطيران والسياحة، بالتشاور مع القطاع                  

  .الخاص
لدولي للمطارات أن المطارات تعتبر نوعية الهواء المحلـي  ، أوضح المجلس ا   WP/116وفي ورقة العمل      ٢٠-٢-٤-١٧

ومن ثم فإن االرشـاد  . مسألة هامة ألنها يمكن أن تؤثر على سبيل المثال على اجراءات الموافقة على توسيع البنية األساسية    
للمطـارات الـى إجـراء     وباالضافة الى ذلك دعا المجلس الدولي        .التي تقدمه االيكاو في هذا الصدد أمر قد حظى بالتأييد         

كما رأى المجلس الدولي للمطارات     . استعراض منتظم للقواعد القياسية الخاصة بدرجة الصرامة المتعلقة بأكاسيد النيتروجين         
أنه ينبغي تناول مسائل تغير المناخ على الصعيد العالمي تحت قيادة االيكاو، وان كان يمكن دعم الحلول االقليمية بوصـفها                    
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ولهذه الغاية، دعا االيكاو الى وضع خريطة طريق لمعالجة انبعاثات الطيران التي تسهم في        . حو الحل العالمي  خطوة مؤقتة ن  
وأفاد المجلس أنه يرى أن تتولى االيكاو القيادة في تحقيق هذا العمل            . تغير المناخ وذلك عن طريق استراتيجية طويلة األجل       

  .العالمي
، الى أنه على الرغم من االنجازات السابقة التي       WP/85الدولي، في ورقة العمل     أشار اتحاد النقل الجوي       ٢١-٢-٤-١٧

وأوضحت الورقة أن رؤية األياتا فـي وضـع         . حققتها صناعة النقل الجوي، فمازال الكربون الصادر عن الطائرات يتزايد         
ومـن أجـل   . خال من الكربونالطيران على مسار تدريجي لنمو متعادل من حيث الكربون وفي آخر األمر تحقيق مستقبل             

تحقيق هذه األهداف، يتطلب عدد من اجراءات السياسة اهتماما فوريا في مجاالت التكنولوجيا، وعمليات الطائرات والبنيـة                 
األساسية والتدابير االقتصادية القائمة على مبدأ أن تغطية شركات الطيران من قبل دول مختلفة يتم على أسـاس الموافقـة                    

. أفاد االتحاد أنه ينبغي استطالع مسألة االستثمارات االقتصادية بوصفها حوافز لدفع برامج التكنولوجيا الجديـدة              و. المتبادلة
كما يمكنه مواصلة استخدام البرامج القائمة على التعويض الشراك زبائن شركات الطيران في المبادرات المتعلقـة بتغيـر                  

ما ينبغي اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتسهيل احراز تقدم اضافي والتعجيل به في           وينبغي مواصلة تأكيد قيادة االيكاو ك     . المناخ
  .هذه المجاالت

وفيما يتعلق باالختالف في اآلراء، أشارت الجلسة الى أن فريقا غير رسمي سيقوم بمساعدة رئيس اللجنة                 ٢٢-٢-٤-١٧
  .التنفيذية بشأن تحديد أفضل سبيل للمضي قدما

 الى ورقات العمل المقدمة سواء على أساس فردي أو جماعي، أدلى عدد من الدول، بما فيهـا   وباالضافة  ٢٣-٢-٤-١٧
األرجنتين والبرازيل والجزائر والصين وفرنسا والمملكة المتحدة ونيجيريا والهند والواليات المتحـدة ومفوضـية االتحـاد                

  . من انبعاثات محركات الطائراتاألوروبي، ببيانات تحدد موقفها بشأن موضوع تناول طرق الحد أو الخفض
وكان هناك اتفاق عام على أنه ال ينبغي النظر في التدابير القائمة على آليات السوق على نحو منفـصل،                  ٢٤-٢-٤-١٧

التكنولوجيا والقواعد القياسية، والتدابير التشغيلية، والتدابير القائمـة علـى آليـات     (ولكن بوصفها أحد النهج الثالثة الممكنة       
ومع ذلك فقد كان هناك تباين في اآلراء بشأن األهمية النسبية الواجب ايالؤها لكـل مـن هـذه    . التي يمكن تطبيقها ) وقالس

عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تركز المناقشات على التوصل الى توافـق فـي اآلراء بـشأن                  غالبية الدول   وأعربت  . التدابير
  .أفضل سبل معالجة خفض االنبعاثات

وأعربت عدة دول عن رأي مفاده أن البلدان النامية، ال يطلب منها، في الوثائق الدولية الحالية المتعلقـة                    ٢٥-٢-٤-١٧
بتغير المناخ، أن تحقق أهدافا محددة كميا فيما يتعلق بخفض االنبعاثات، وبالتالي، ال ينبغي ادراجهـا فـي نظـام لالتجـار            

وعلى أي حال، ينبغي ايالء اعتبار كبير لآلثار التي تقـع علـى             . انباالنبعاثات يطبق دون تمييز على جميع شركات الطير       
البلدان النامية قبل اتخاذ أي تدابير يمكن أن تؤثر عليها، وعدم فرض أي تدبير من جانب واحد وايالء االهتمـام الواجـب                      

المتحدة االطارية المتعلقـة بتغيـر    للمبدأ القائل بأن هناك مسؤوليات وقدرات مشتركة ولكنها متباينة الوارد في اتفاقية األمم              
وباالضافة الى ذلك، ينبغي أال تعوق أي تدابير تتخذ للحد من االنبعاثات نمو الطيران، ال سيما في البلدان التي يسهم                    . المناخ

  .فيها هذا القطاع اسهاما كبيرا في التنمية االقتصادية العامة
ها على تطبيق نظام االتجار باالنبعاثـات بـدون الموافقـة            من جديد على اعتراض    غالبية الدول وشددت    ٢٦-٢-٤-١٧

  .المتبادلة من الدول المعنية
وكان هناك توافق عام في اآلراء بشأن المفهوم القائل بأن تغير المناخ هو شاغل عالمي وأن تكون هناك                    ٢٧-٢-٤-١٧

وأن . تتولى االيكاو دور القيادة في هذا الـصدد       استجابة عالمية له كما كان هناك تأييد لهذا المفهوم؛ ولهذا السبب ينبغي أن              
وقدم اقتراح بإنشاء فرقة عمـل      . المسألة ليست مسألة ما اذا كان ينبغي فعل شيء ولكنها مسألة كيف يمكن فعل هذا الشيء               

  .دولية لمواصلة بحث هذه المسألة
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 بخفـض   تقوم بالفعـل  العملية التي   وأعربت احدى الدول عن رأي مفاده أنه ينبغي ايالء اهتمام للبرامج              ٢٨-٢-٤-١٧
ففي بلده، على سبيل المثال، ستؤدي      .  بالنسبة لكل الدول في الوقت الراهن      وأن االتجار باالنبعاثات ال معنى له         .االنبعاثات

ات  انبعاثات غـاز  المزيد منالزيادة في سعر تذكرة الطائرة الى أن يتحول المسافرون الى السفر بالسيارات مما سيتولد عنه             
 وترى هذه الدولة أن السبيل الى المضي قدما في اطار متعدد األطراف هو اتخاذ نهج شامل يـستند الـى التقـدم                       . الدفيئة

 الـرغم   وأوضحت تلك الدولة أيضا أنه على       .التكنولوجي واصالح الحركة الجوية على نحو يقلل من االزدحام واالنبعاثات         
، فإن الطريقة الوحيدة المقبولة لتطبيقه على شركات الطيران التابعة لدولة أخرى هـي   من تأييدها لمفهوم االتجار باالنبعاثات    

  .الموافقة المتبادلةب
ورأت أن نظـام االتجـار   . وأفادت دول أخرى أنه ينبغي وضع أهداف طويلة األجل لالنبعاثات المختلفة      ٢٩-٢-٤-١٧

وأن هذا النظام، اذا ما نفذ بدون تمييـز،         . كلفة في القطاع المعني   باالنبعاثات هو آلية فعالة للغاية لخفض االنبعاثات بأدنى ت        
كما رأت الدول ذاتها أن الرسوم      . بوسعه أن يكفل تحقيق األهداف البيئية ويتيح للطيران أفضل فرصة لتحقيق النمو المستدام            

، مـن  ٢٠٠٤قبلتـه فـي عـام    البيئية هي أيضا تدبير سليم قائم على آليات السوق، وأن تعليق فرضها، وهو األمر الـذي      
وينبغي أن تتاح الحرية للدول المتعاقـدة بـأن        .  أي خالل هذه الدورة للجمعية العمومية      ٢٠٠٧المفروض أن ينتهي في عام      

  .تتخذ ما تراه ضروريا من التدابير للوفاء بالتزاماتها الدولية لمكافحة تغير المناخ
ذا تمثيـل جغرافـي     نشأ رئيس اللجنة التنفيذية فريقا عـامال         أعاله، أ  ٢٢-٢-٤-١٧كما ذكر في الفقرة       ٣٠-٢-٤-١٧

 األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين والهند واليابان ونيجيريا والبرتغال واالتحاد الروسي والمملكـة              يضم(مناسب  
 التي تتنـاول سياسـة االيكـاو    ليقوم بتنقيح المرفقات) العربية السعودية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة       

بيان الموحد بشأن سياسات وممارسات االيكاو المستمرة المتعلقة بحمايـة          بال) )ط(و) ح(و) أ(المرفقات  (المتعلقة باالنبعاثات   
  .A36-WP/39البيئة المقدمة في ورقة العمل 

الفريق العامل قد تمكن من سد أغلب      في الجلسة الحادية عشرة للجنة التنفيذية، أعلن رئيس اللجنة أن هذا              ٣١-٢-٤-١٧
) ط( للقرار الموحد تضمن أربعة مرفقـات جديـدة هـي    ا منقحاوبالتالي فقد قّدم للجنة نص   .   المواقف المختلفة  بينالثغرات  

  .A36-WP/39ورقة العمل  الوارد في )ط(، نتيجة لتقسيم المرفق الطويل السابق )ل(و) ك(و) ي(و
  :الموحد المقترح المرفقات التاليةولهذا شمل القرار   ٣٢-٢-٤-١٧

  )A36-WP/39كما قُدم أصال في الورقة ( لمحة عامة –) أ(المرفق 
  ) أعاله١٧-٣-١٧ في الفقرة مذكوراعتُمدت من قبل كما هو  (–) ز(الى ) ب(المرفقات من 

  )A36-WP/39كما قُدم في الورقة ( أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي –) ح(المرفق 
   الفهم العلمي– أثر الطيران على المناخ العالمي –) ط(رفق الم

   التعاون مع األمم المتحدة والهيئات األخرى– أثر الطيران على المناخ العالمي –) ي(المرفق 
   برنامج عمل االيكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ–) ك(المرفق 
  ما فيها االتجار باالنبعاثات التدابير القائمة على آليات السوق، ب–) ل(المرفق 

  .من قبل على حدة باستثناء المرفقات المتفق عليها  مرفقاستعرضت اللجنة المرفقات كل  ٣٣-٢-٤-١٧
مع ادخال تغييرات تحريرية طفيفة عليه وصياغة اضافية للفقـرة الـسابعة مـن    ) أ(قبلت اللجنة المرفق     ٣٤-٢-٤-١٧

 األنشطة غير المتوقعة في الميزانية عن طريق تقـديم مـستوى معقـول مـن                وتحث الدول المتعاقدة على دعم    ("المنطوق  
  "). المساهمات الطوعية
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) ط(  وتمت الموافقة على المرفـق  . الديباجةمع حذف الفقرة الرابعة من      ) ح(تمت الموافقة على المرفق       ٣٥-٢-٤-١٧
  .كما هو

 مع النص المماثل    ديباجة في الفقرة الثانية من ال      النص الوارد  توحيدمع  ) ي(وتمت الموافقة على المرفق       ٣٦-٢-٤-١٧
في الفقرة السادسة "  واضحة اأهدافو"، ومع حذف األقواس المربعة وعبارة       )ديباجةالفقرة الثالثة من ال   ) (ل(الوارد في المرفق    

  .ديباجةمن ال
  :مع ادخال التعديالت التالية) ك(تمت الموافقة على المرفق   ٣٧-٢-٤-١٧

الفقـرة  ) (ل( مع النص المماثل له فـي المرفـق        ديباجةالوارد في الفقرة الثالثة من ال      النص   توحيد  )أ
  ).ديباجةالثالثة من ال

في الفقرة الثانية من المنطـوق      "  قبل على أال يكون ذلك   "محل عبارة   " مع مراعاة أن  "احالل عبارة     )ب
ـ اتفاقية األمم المتحدة االطا   "بين عبارتي   " سوف ينعقد "واضافة عبارة    " ة بـشأن تغيـر المنـاخ      ري

  ".٢٠٠٩ديسمبر  في"و
تعديالت تحريرية في الفقرتين السادسة والتاسعة من المنطوق بحيث يكون القرار موجها الى الدول                )ج

  .بشكل مباشر" مشغلي المطارات"أو " الصناعة"وليس الى 
  .منطوقفي الفقرة التاسعة من ال"  تقارير سنوية الى االيكاو تقديممع"حذف كلمات   )د

ـ        ـمع ح ) ل(ة المرفق   ـاعتمدت اللجن   ٣٨-٢-٤-١٧ رة الثانيـة مـن     ـذف األقواس المربعة والنص الوارد فـي الفق
وأعرب الوفـد الـذي يمثـل     . اضافة الى حذف األقواس المربعة في جميع األجزاء األخرى في المرفق    ) ١ )ب -١ الفقرة

  دولة، عن تحفظـه  ٤٢وهو ما يصل مجموعه الى       ،للطيران المدني االتحاد األوروبي والدول األخرى في اللجنة األوروبية        
 وفي رأي تلك الدول فإن       ).وسيرد النص الكامل لهذا البيان في محاضر اللجنة التنفيذية        ) (ل(تجاه النص الوارد في المرفق      
  .حقوقهـا للتقليـل مـن      ينقصها األساس القانوني في اتفاقية شيكاغو وال يمكن استخدامها        ) ل(فقرات المنطوق في المرفق     

) ل( تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق من النوع المشار اليه في المرفـق بالحق في  تلك الدول احتفظتوعلى هذا فقد  
  .أو اليها أو في داخلها تجاه جميع المشغلين التابعين لجميع الدول التي تقدم الخدمات من أراضيها عدم التمييزعلى أساس 

معالجـة مـسألة    أنه دفع المنظمة الى     أحاط رئيس اللجنة علما بهذا الموقف وشكر الوفد األوروبي على             ٣٩-٢-٤-١٧
في القرار الجديد والذي يعد األكثر      ) ك(وارد في المرفق    ال "العملبرنامج  "وأسفر هذا عن     . تغير المناخ التي تتسم باألهمية    

  .أهمية من وجهة نظره
أثناء مناقشة مختلف المرفقات مثل الدور      في  أيضا بالبيانات والتعليقات التي صدرت      أحاطت اللجنة علما      ٤٠-٢-٤-١٧

 ،القيادي لاليكاو في معالجة انبعاثات محركات الطائرات وأهمية مساهمة التدابير التكنولوجية والتشغيلية فـي هـذا الجهـد                 
ت الدول، ال سيما البلدان الناميـة، وضـرورة         سالمة الطيران والنظر بعناية في أثر التدابير على اقتصادا        تقويض   عدم مع

  .متباينة والقدرات ذات الصلةعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت  العالمية بشكل جماعي مع مراالمشكلةمعالجة 
فـي مجـال     تنفذ االتجار باالنبعاثـات      أالاليكاو  ه ينبغي ل   وجهة نظرها من أن    ت غالبية الدول ذكر   أعاد  ٤١-٢-٤-١٧
  .على أساس االتفاق المتبادلإال ن الدولي لطيراا
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وليحـل  لتعتمـده   ) ل(الى  ) أ(، الذي يشمل المرفقات من      ١٧/١وقدمت اللجنة الى الجلسة العامة القرار         ٤٢-٢-٤-١٧
  .٥-٣٥ القرار محل

   المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات االيكاوبيان موحد بسياسات   :١٧/١القرار

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

  ،مترابطة يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكنها ٥-٣٥ القرار ولما كان

  والثالثين للجمعية العمومية في مجال     الخامسة التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة         إلىجة   الحا إلى وبالنظر
المواد االرشادية الجديدة لاليكاو عن التدابير القائمة على آليات السوق          انبعاثات محركات الطائرات، بما في ذلك       و ضوضاء

   أو تخفيضها، الطيران انبعاثات منللحد

لحاجة الى إدراج مرفقات محددة للتعبير عن سياسة االيكاو في معالجة تأثير الطيران على نوعية الهواء  الى ا وبـالنظر 
  ،))ل( و)ك(و ) ي(و ) ط(المرفقات (والمناخ العالمي )) ح(المرفق (المحلي 

  :ن الجمعية العموميةإف

 وممارسات االيكاو المستمرة في  أدناه تشكل البيان الموحد بسياساتالمذكورة أن مرفقات هذا القرار تقرر  - ١
  : للجمعية العمومية والثالثينالسادسةالدورة  اختتامقائمة عند حسبما كانت هذه السياسات مجال حماية البيئة، 

  ةعاملمحة   —  )أ(المرفق 

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

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

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

  ي المطاراتلضوضاء فللحد من افرض القيود التشغيلية المحلية   —  )ه(المرفق 

  تخطيط وادارة استخدام األراضي  —  )و(المرفق 

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

  نوعية الهواء المحليأثر الطيران على   —  )ح(المرفق 

   الفهم العلمي—أثر الطيران على المناخ العالمي   —  )ط(المرفق 

   التعاون من األمم المتحدة والهيئات األخرى—اخ العالمي أثر الطيران على المن  —  )ي(المرفق 
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  برنامج عمل االيكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ  —  )ك(المرفق 

  التدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار باالنبعاثات  —  )ل(المرفق 

بيانا موحدا بسياسات العمومية  يةعلى نظر كل دورة عادية تعقدها الجمع المجلس أن يعرض إلى تطلب  - ٢
  .تستعرضهكي وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة ل

  .٥-٣٥  القراريحل محل أن هذا القرار تعلن  - ٣

  )أ(المرفق 
  ةعاملمحة 

 يـساعد   تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن      " تنص على أن     اتفاقية الطيران المدني الدولي   ديباجة  لما كانت   
من تلك االتفاقية تـنص علـى أنـه    ) ٤٤( المادة وأن، ...." الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه    وإبقاءكثيرا على ايجاد    
العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي               "ينبغي للمنظمة   

  ". نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصادإلىشعوب العالم تلبية احتياجات ... من أجل

 بتطبيـق تـدابير شـاملة تتـضمن         لضارة للطيران المدني على البيئـة      العديد من اآلثار ا    تقليل من الممكن    ولما كان 
ام المالئـم آلليـات تخطـيط       التحسينات التكنولوجية وإدارة الحركة الجوية واالجراءات التشغيلية األكثر كفاءة، واالسـتخد          

  .المطارات، وتخطيط وإدارة واستخدام األراضي، والتدابير القائمة على آليات السوق

 جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو قد وافقت على االستمرار في متابعة جميع مسائل الطيران المتعلقة بالبيئة                 ولما كانت 
  .اسية بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرىوالحفاظ كذلك على المبادرة في وضع ارشادات سي

  . منظمات دولية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البيئية التي تؤثر في النقل الجويولما كانت

وب واألمم فـي     النمو المستدام للطيران مهما للنمو والتنمية االقتصاديين والتجارة والتبادل الثقافي والتفاهم بين الشع             ولما كان 
  .المستقبل، لذلك يجب اتخاذ إجراءات بسرعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارة

عن آثار الطيران على البيئة ضـرورية كـي تعـد           وأفضل المعلومات المتوافرة     المعلومات الموثوق فيها     ولما كانت 
  .بها االيكاو ودولها المتعاقدة السياسة الخاصة

، وانبعاثات المحركـات  معترف بها بين آثار الطيران على البيئة، مثل الضوضاء ترابط بقدر ما توجد أوجه  ولما كانت 
  .فثمة حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر والتخفيف التشغيلي
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نبعاثات الطيران من غازات الدفيئـة       إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دورا في معالجة آثار ا            ولما كانت 
على المناخ العالمي، وأنه ينبغي أن تعالج الدول، فرديا أو جماعيا على أساس اقليمي، المـسائل االقتـصادية والمؤسـسية                    

  .المتعلقة بذلك
 وضـع    التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما الحراز تقدم في فهم آثار الطيران على البيئة ومن أجل                ولما كان 

  .السياسات المالئمة لمعالجة هذه اآلثار

 بأهمية البحث والتطوير في مجال كفاءة استخدام الوقود وبدائل الوقود للطيران التي سـتتيح عمليـات النقـل                   إقراراو
  .الجوي الدولي بتأثير أقل على البيئة

  :ن الجمعية العموميةإف

تعي اآلثار ائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ، بصفتها وكالة األمم المتحدة الر أن االيكاوتعلن  - ١
مسؤولية بمسؤوليتها وتقر بتها، وأنها لجتكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معاالضارة بالبيئة والتي قد 

مدني من ناحية ونوعية البيئة من دولها المتعاقدة عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم للطيران ال
  :يلي بمسؤولياتها، فإنها سوف تسعى للقيام بماوالدول المتعاقدة لديها   وعند اضطالع االيكاو .أخرىناحية 

  . عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات أو تخفيضالحد من  )أ

  . أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي أو تخفيضالحد من  )ب

  . أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمي أو تخفيض منالحد  )ج

المتعلقة بالبيئة الدولي في كل مسائل الطيران المدني أهمية مواصلة إثبات االيكاو لدورها القيادي  على تشدد  - ٢
 تعترف بخطورة التحديات التي ئل المسالسياسة بشأن هذهل المجلس أن يحتفظ بزمام المبادرة في اعداد ارشادات إلىتطلب و

  .يواجهها القطاع

 إلى المجلس أن يقيم بانتظام الوقع الحالي والمستقبلي، لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات تطلب  - ٣
  .الطائرات، واالستمرار في اعداد أدوات لهذا الغرض

التدابير المؤدية إلى التخفيف من علقة بالمتمسألة الترابط والتبادل ب معرفةالابقاء وتحديث  إلى المجلس تطلب  - ٤
  . بغية تحقيق اتخاذ القرارات على النحو األمثلتأثير الطيران على البيئة

تقييم أداء التي يمكن أن تستخدمها الدول ل إلى المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران تطلب  - ٥
  .ير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئةالقواعد والسياسات والتدابوفعالية عمليات الطيران 

 إلى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات تطلب  - ٦
الطائرات وعن سياسة االيكاو وموادها االرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، من خالل تقديم التقارير المنتظمة 

  . على سبيل المثال،ات الدراسيةوالحلق
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وتحث الدول المتعاقدة على ،  أن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة االيكاو المتعلقة بالبيئةإلى الدول تدعو  - ٧
  .دعم األنشطة غير المتوقعة في الميزانية عن طريق تقديم مستوى معقول من المساهمات الطوعية

الالزمة لتمكين االيكاو من تقوية عملها في هذا قديم المعلومات العلمية  الدول والمنظمات الدولية إلى تتدعو  - ٨
  .المجال

وهيئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم دولية المنظمات مواصلة التعاون الوثيق مع ال المجلس على تشجع  - ٩
  .آثار الطيران على البيئة وبشأن وضع السياسات لمعالجة هذه اآلثار

التطور المنتظم  تؤثر سلبا على في مجال البيئة من شأنها أن تدابيرالمتناع عن اتخاذ الدول على اتحث   -١٠
  . المدني الدوليوالمستدام للطيران

  )ب(المرفق 
وضع القواعد والتوصيات واالجراءات 

  االرشادية بشأن نوعية البيئة والمواد
 في العالم مازالت تثير القلق العام وتحد من         كثيرة  مشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة لمطارات       لما كانت 

  .بشأنهاة  مالئمإجراءات وتتطلب اتخـاذ ،تطوير البنية األساسية للمطارات

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

  .، وأخطر الدول المتعاقدة بذلك) والهبوطاإلقالععمودية 

  الخاصـة  رشـادات  اإل أن في بعض المطارات و     ونوعية الهواء المحلي   الرسوم المتعلقة بالضوضاء   الستخدام وإدراكا
 ،يكاو بـشأن رسـوم المطـارات وخـدمات المالحـة الجويـة          سياسات اال ( متوفرة حول هذا الموضوع      بسياسات االيكاو 

Doc 9082.(  

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

، الذي يشتمل   ثات محركات الطائرات  انبعا  :ن المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السادس عشر بعنوان          ولما كا 
  .على قواعد بشأن االنبعاثات لترخيص محركات الطائرات الجديدة، وأخطر الدول بذلك

 على وضع مزيد من     بغرض المساعدة  )CAEP( المجلس قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران            ولما كان 
  .محركاتال لضوضاء الطائرات وانبعاثات اإلرشادية والمواد واإلجراءاتالقواعد والتوصيات 

 ضـرورة تـصميم األجيـال      إلى، الذي وجه عناية منتجي ومشغلي الطائرات        ١٤-٣٥بالقرار  ) ف(مرفق  ل ل مراعاةو
 تـي تـشغل منهـا      من المطارات ال    وبأقل إزعاج بيئي ممكن    المقبلة من الطائرات بحيث تصبح قادرة على الطيران بكفاءة        

  .يالجيل الحالالطائرات النفاثة من 
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  :ن الجمعية العموميةفإ

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

  .١/١/٢٠٠٨أكاسيد النيتروجين في 
 التي تعالج تأثير اإلرشادية والمواد واإلجراءات المجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والتوصيات إلى تطلب  - ٢

  .األخرى الطيران على البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولية
ألهداف التكنولوجية متوسطة األجل وطويلة األجل ألكاسيد ا ٢٠٠٧ في مارس د المجلس باعتماترحب  - ٣

  .النيتروجين
لضوضاء واحتراق لطويلة األجل متوسطة األجل و المجلس أن يضع أهدافا تكنولوجية وتشغيلية  إلىتطلب  - ٤

اون الهيئات األخرى في المنظمة  مؤخرا، وذلك بمساعدة وتعتوضعالتي الوقود، إلى جانب أهداف أكاسيد النيتروجين 
  .والمنظمات الدولية األخرى

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

 حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بالشكل الكافي الدول المتعاقدة من أقاليم العالم غير الممثلة تحث  - ٦
  . تلك اللجنةأعمالأن تشارك في على 
 المعلومات عن التدابير المتاحة لخفض تأثير بكافةإلى المجلس أن يزود الدول والمنظمات الدولية تطلب   - ٧

  . المالئمةالفعالة باستخدام التدابير على البيئة بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءاتعمليات الطيران 
من هذا ) ٢( ، األحكام التي وضعتها االيكاو عمال بالفقـرةالمالئمة الدول المتعاقدة على أن تتبع، حسب تحث  - ٨
  .المرفق
ثير انبعاثات الطيران على  إلى المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناريوهات واستخدامها لتقييم تأتطلب  - ٩

  . بتغير المناخ في هذا المجالالفريق الحكومي الدولي المعنيالبيئة في المستقبل والتعاون مع 

  )ج(المرفق 
" النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على 

  للسيطرة على ضوضاء الطائرات
 من التوافق في مجال الطيران المـدني الـدولي،          نقدر عملي ممك   أحد أهداف االيكاو هو التشجيع على أكبر         لما كان 

  .األنظمة البيئيةفي  سيما وال
 القيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبرامج وطنية واقليمية للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أن          ولما كان 

  .ق دور الطيران المدني في التنمية االقتصاديةييع
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في كثير من المطارات قد أدت الى اتخاذ تدابير تقيد عمليـات الطـائرات،             حدة مشكلة ضوضاء الطائرات      ولما كانت 
  .وأثارت معارضة قوية ضد توسيع المطارات الحالية أو انشاء مطارات جديدة

 االيكاو قد قبلت المسؤولية الكاملة عن تحقيق أقصى قدر من التوافق بين تطوير الطيران المدني على نحـو           ولما كانت 
ظم من ناحية، والحفاظ على نوعية البيئة من ناحية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط الى تحقيق مفهـوم                  آمن واقتصادي ومن  

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

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

المصدر، وتخطيط وادارة استخدام األراضي، واالجراءات التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيـود التـشغيلية، بهـدف               
  . وأقل التكاليففعاليةمعالجة مشكلة الضوضاء بأقصى 

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

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

  .االيكاو

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

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

اء عن تكاليف كبيرة على المشغلين وغيرهم من الـشركاء المعنيـين          تدابير معالجة الضوض   المكانية أن تسفر   وادراكا
  .النامية سيما من البلدان وال

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

  .كون قد وضع سياسات أوسع للسيطرة على الضوضاءيول قد  ألن بعض الدوادراكا

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

الملحق السادس عشر، ولكن ضوضاءها تتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلـد األول       
ستمرار النمو في المستقبل، وال ينبغـي       ال تحسينات تستحق الحماية      هي بطائرات أقل ضوضاء،  ) من الملحق السادس عشر   

  .ات حول المطارالعشوائيةالنيل منها بالتعديات العمرانية 
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  : الجمعية العموميةفإن

 جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدور القيادي لاليكـاو فـي معالجـة                  تناشد  -١
  .مشكالت ضوضاء الطائرات

  : الدول على ما يليتحث  -٢

 )Doc 9829(  االيكاوإلرشاداتالمراعاة التامة  اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، مع  )أ
الموضوع، هذا وااللتزامات القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة ب

  .عند معالجة مشكالت الضوضاء في مطاراتها الدولية

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

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

اختيار التدابير االستناد إلى هذا التقييم في تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة، و  )٢
  .التكاليفل بأق تحقيق أقصى منفعة بيئية إلىالتي تهدف 

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

  : الدول على ما يليتشجع  -٣

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

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

  .بهذا القرار) و(المرفق 

  . بالسالمةاإلضرارن  بدوقدر اإلمكان التشغيلية لتخفيف الضوضاء اإلجراءاتتطبيق   )ج

 بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها من وعدم تطبيقها إال المالذ األول، باعتبارهاعدم تطبيق القيود التشغيلية   )د
 المحتمل التأثيرمراعاة مع  وبهذا القرار) ه(بطريقة تتوافق مع المرفق ولنهج المتوازن،  األخرى لعناصرال

  .ىلهذه القيود على المطارات األخر

  : الدولإلى تطلب  -٤

  .قدر اإلمكان ها وسياساتها وخططهاأن تعمل معا على نحو وثيق لضمان االتساق بين برامج  )أ
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 تطبيق أي تدابير لتخفيض الضوضاء مع مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة الخامسة يتوافقأن تضمن أن   )ب
  .عشرة من اتفاقية شيكاغو

  .النامية لخاصة للبلدانمراعاة الظروف االقتصادية ا  )ج
 المجلس بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالحد من مشكلة ضوضاء الطائرات في إعالم أن تواصل إلىالدول تدعو   - ٥

  .الطيران المدني الدولي

  : المجلسإلىتطلب   - ٦

  .إجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات  )أ

 وجعلهـا  Doc 9829لمتوازن الـواردة فـي الوثيقـة    ضمان تحديث المواد اإلرشادية عن النهج ا     )ب
  .مستجيبة لحاجات الدول

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

منهجيات الوأي أعمال إضافية بشأن   الدول تقديم الدعم المناسب ألعمال االيكاو على وضع اإلرشاداتتناشد  - ٧
  . ضمن إطار النهج المتوازن عند الضرورةاليتهافعتقييم تأثير التدابير أو و

  )د(المرفق 
سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات 

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

  .عشر السادس
السحب، ألغراض هذا المرفق، هو سحب فئة من الطائرات، علـى أسـاس الـضوضاء، مـن      هذا   تعريف   ولما كان 

  .كثراألأو الواحدة دولة المطارات جميع العمليات الدولية في 
ات الفصل الثالث مـن     حماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت الى أن السحب العام لطائر           المعنية ب لجنة  ال ولما كانت 

 التكـاليف  ال يمكن تأييده على أساس    البلدان التي فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر             قبل جميع 
  .والمنافع

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

  .في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائراتالواردة لضوضاء ان القصد من قواعد أل وإدراكا
كات الطيران وتفرض عبئا اقتـصاديا ثقـيال،        ن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شر         أل وإدراكا

، مثلما هـي الحـال فـي     تجهيز أساطيلهمإلعادةسيما على مشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة        ال
  .البلدان النامية
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لمصاعب التي  اعتراف كل دولة با   إلى ضوضاء الطائرات يجب أن يستند       إلى ىأن حل المشاكل التي تعز     وبالنظر إلى 
  .منها  كلتواجهها الدول األخرى، والى تحقيق التوازن بين شواغل

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

  :يلي من المجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما

ألجل األساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضرورية من النهاية الطبيعية  ت كانإذا ما  )أ
  .الضوضاء حول مطاراتها

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

 كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود يقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها إذاما   )ج
هذه الدول مثيرة لمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها مثيرة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية 

  . أكبرإزعاجاتي تسبب الضوضاء فيها ال

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

 سـحب   ، بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطـوق هـذا القـرار              ، تقرر التي الدول   تحث  -٢
ائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثـاني مـن المجلـد األول مـن الملحـق                     الط

عشر ولكن ضوضاءها تتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث مـن المجلـد األول مـن الملحـق                    السادس
  : على أن تقوم بما يليعشر السادس

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

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

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

  . القيود المفروضةجميعأن تبلغ االيكاو وجميع الدول المعنية ب  )د
  :يلي ما  بهدف تحقيقي واألقاليمواإلقليمياصل تعاونها على المستوى الثنائي  الدول على أن توبشدة تشجع  -٣

دون فرض معاناة اقتصادية شديدة     ب الضوضاء على المجتمعات المحلية حول المطارات، وذلك         تأثيرتخفيف    )أ
  .على مشغلي الطائرات
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الطائرات المستوفية لـشروط الفـصل    االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما يخص         إقامة  )ب
التي ال يمكن تبديلها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، بشرط تقديم مـا يثبـت             والثاني والمسجلة فيها حاليا،     

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

 ،بموجب شهادة الضوضاء األصلية أو المجـددة  ، الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تمتثل         تحث  -٤
الفـصل الرابـع مـن المجلـد األول مـن الملحـق              في الفصل الثالـث أو    المنصوص عليها   لقواعد ترخيص الضوضاء    

  .عشر السادس

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

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

  .ذلك تقديم المساعدة الفنية متعددة األطراف حسب االقتضاء

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

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

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

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

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

  .المنظور
 التشغيلية لتخفيض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة،         واإلجراءات وتخطيط استخدام األراضي     إدارة ولما كانت 

  .وكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينة

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

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

  . أخرىإجراءاتلنمو حركة الطيران ما لم تتخذ 
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اء الطائرات خالل العقدين   ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوض         إقليمية هناك اختالفات    ولما كانت 
لترخيص الواردة  االمقبلين وبدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة لقواعد                 

  .عشر في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

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

 دول غير الدول التـي  إلى لهذه القيود تأثير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون   ولما كان 
  .القيودفرضت فيها هذه 

 األخرى ذات الصلة التي     واإلرشاداتبهذا القرار   ) د( في المرفق    الموضوعة ات السياس ىهذه القيود تتخط    ألن وإدراكا
  .وضعتها االيكاو

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

لحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات،         القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الم        ألن وإدراكا
في الفصل الرابع بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قـد وضـعت     على وجه الخصوص  المدرجة الجديدةوان القواعد   

  .غراض الترخيص فقطأل

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

  :ن الجمعية العموميةإف
 كان مـدعوما بتقيـيم مـسبق        إذا إالتشغيلية ال يتم    القيود  ال أن اعتماد    اإلمكانالدول على أن تضمن بقدر       تحث  -١

   .للمنافع المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة

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

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

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

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

  : ما يليعلى، المجددةاألصلية أو 

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



A36-WP/355 
P/53 

١٧تقرير عن البند  17-23  

 

 

  .لنهج المتوازنل وفقا هذه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني إعداد  )ب

  . المطارمنتماما طائرات  بدال من سحب الاإلمكاناالقتصار على القيود الجزئية حسب   )ج

مثل الخطـوط طويلـة     (دائل مناسبة   مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها ب             )د
  ).المدى

 البلدان النامية، لتجنيـبهم الـصعوبات التـي    إلىمراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون         )ه
  .إعفاءاتداعي لها، وذلك عن طريق منحهم  ال

دية على مـشغلي    ، بهدف مراعاة اآلثار االقتصا    اإلمكانفرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الزمن حسب           )و
  .الطائرات المعنية

  .مدة معقولةب مسبقا إخطارا مشغلي الطائرات إعطاء  )ز

  . المدنيمراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران  )ح
  .الدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضةو االيكاو إبالغ  )ط

 التي تمتثل بموجـب  ،دف الى سحب الطائرات  الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية ته          وتحث  -٤
  . لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر،شهادتها األصلية أو المجددة

  )و(المرفق 
  تخطيط وادارة استخدام األراضي

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

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

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

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

الملحق السادس عشر قد نجح في تخفيض نطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء 
  .العدد االجمالي للسكان المعرضين للضوضاءفي تخفيض غير مقبولة، و
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  .ن المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما فيها من مصلحة المجتمعات المحلية موبما أن

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

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

لجـزء  اوردت في    ير تخفيض الضوضاء  رشادات بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتداب      أن اال  بالنظر الى و
ي تـم   الـذ ذلـك الجـزء     ،  استخدام األراضـي والقيـود البيئيـة        بعنوان   (Doc 9184)  من دليل تخطيط المطارات    الثاني
  .مؤخرا تحديثه

  :ن الجمعية العموميةإف

) د( لمرفـق  مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في امن الدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني        تحث  -١
 االستخدام غير المالئم اإلمكان حسب ىبهذا القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد           

  .لألراضي أو التعديات في المناطق التي خفضت فيها الضوضاء

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

  .التعديات على األراضيمن جراء أو 

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

  . المطارات الجديدة في أماكن مالئمة، مثل األماكن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاءإنشاء  )أ

 إنشاءاتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األولية من   )ب
  .المطار الجديد أو تطوير المطار الراهن

عداد السكان الحالية والزيادة أ ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع مراعاة تحديد نطاقات حول المطارات  )ج
حسب   تقديرات نمو الحركة، ووضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األراضيإلى باإلضافةالمتوقعة 
  . االيكاوإرشادات

ايير الموضوعة  أو الوسائل المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعاإلرشادات التشريعات ووضع إصدار  )د
  .الستخدام األراضي

 معلومات سهلة الفهم للقارئ عن عمليات الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات المحلية إتاحةضمان   )ه
  .القريبة من المطارات
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  : من المجلس ما يليتطلب  - ٤

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

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

  )ز(المرفق 

  تيةمشكلة الفرقعة الصو —الطائرات األسرع من الصوت 

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

  .تضخيم الفرقعة الصوتية

 البحوث عن اآلثار إجراء هذه الطائرات األسرع من الصوت، تواصل هي ودول أخرى      بإنتاجائمة  الدول الق  ولما كانت 
  .الصوتية الجسمانية والفسيولوجية واالجتماعية الناجمة عن الفرقعة

  :ن الجمعية العموميةإف

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

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

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

 تزويد االيكاو في الوقت المناسب باقتراحـات        إلى الطائرات األسرع من الصوت      بإنتاجالدول التي تقوم     دعوت  -٣
   . بالمواصفات التي تقررها االيكاوااللتزامحول طريقة 
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  )ح(المرفق 
  أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي

يما يتعلق بنوعية الهواء المحلي واآلثار المرتبطة بـه   هناك قلق متزايد إزاء أثر الطيران على الغالف الجوي ف          لما كان 
  .على صحة البشر ورفاهيتهم

ملوثات عديدة تؤثر على نوعية الهواء المحلي واالقليمي وتصدر عن محركات الطائرات قد شهدت انخفاضا         ولما كانت 
  .كبيرا خالل العقود القليلة الماضية

 واالنبعاثات الغازية األخرى في حاجـة إلـى   والمواد الجسيميةالنتروجين  آثار انبعاثات الطيران من أكاسيد      ولما كانت   
  .مزيد من التقييم والفهم

آثار انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي واالقليمي هي جزء من االنبعاثات االجمالية في المنـاطق                ولما كانت   
  .التي تسهم في الشواغل بشأن نوعية الهواءالمتأثرة وينبغي النظر فيها في اإلطار األوسع لجميع المصادر 

نوعية الهواء المحلي واآلثار الصحية الفعلية النبعاثات الطيران تتوقف على سلسلة من العوامل مـن بينهـا          ولما كانت   
  . لها في اإلقليم قيد النظراإلسهام في التركيزات االجمالية، وعدد السكان المعرضين

ير فنية وعززت تطوير اإلجراءات التشغيلية التي أحدثت تخفيضا كبيرا في تلـوث             يكاو قد وضعت معاي   االولما كانت   
  .نوعية الهواء المحلي من الطائرات

 تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسـوم        اتفاقية الطيران المدني الدولي    من   الخامسة عشرة  المادة   ولما كانت 
سياسـات  (بشأن الرسـوم  المتعاقدة اليكاو قد أعدت ارشادات سياسية للدول المماثلة، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت ا       

بما في ذلك ارشادات محددة بشأن الرسـوم المتـصلة   ) Doc 9082،  االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية      
  . نوعية الهواء المحليمن أجلباالنبعاثات المتصلة  والرسوم بالضوضاء

على الرسوم والضرائب   فرض   بشأن   قرارا فيه السياسات المؤقتة    ٩/١٢/١٩٩٦و قد اعتمد في      مجلس االيكا  ولما كان 
كون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحـصلة  يبأن أيا من تلك الجبايات يجب أن      االنبعاثات، أوصي فيه بشدة     

  .ت على البيئةينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرا
على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما           ينبغي أن تحسب     هذه الرسوم    نتولما كا 

  . النقل الجويإلىصحيح وعزوها مباشرة الوجه ال تحديد هذه التكاليف على ىيتسن

م الرسوم المتصلة باالنبعاثات لمعالجـة أثـر         مجلس االيكاو قد اعتمد مواد سياسية وارشادية تتعلق باستخدا         ولما كان 
  .انبعاثات محركات الطائرات في المطارات أو حولها

أن المجلس قد وافق على أنه سيكون من المفيد إعداد تقرير ينظر في تطبيـق جميـع التـدابير المتعلقـة                      تالحظ وإذ
 وأن االيكـاو    وتشغيلية وقائمة على آليات الـسوق،       باتباع نهوج تكنولوجية   باالنبعاثات التي تؤثر في نوعية الهواء المحلي،      

  .تعمل حاليا على هذه المسألة
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  : الجمعية العموميةفإن
أن يرصد ما تسببه انبعاثات الطيران والجسيمات وأكاسيد النتروجين والغـازات األخـرى          المجلس   من تطلب  -١

 منظمة الصحة العالمية من آثار على رفاهية البـشر  ويطور معرفته بها، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة األخرى مثل   
  .وصحتهم وأن ينشر المعلومات في هذا الصدد

 من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيدة بيئيا ومعقولـة اقتـصاديا         تطلب  -٢
  .للمضي في تخفيض تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات

س مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجية وتشغيلية طويلة األجل فيما يتعلـق بالمـسائل      من المجل تطلب    -٣
  .البيئية للطيران، بما في ذلك أكاسيد النتروجين المنبعثة من الطائرات

 من المجلس مواصلة تعزيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوية التي تقلل تأثير تلوث الهواء               تطلب  -٤
  .ن الطائراتالمحلي م

التي من انبعاثات الطيران الدولي     للحد  واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ اجراءات       المتعاقدة   الدول   تشجع  -٥
  .والمواظبة على إبالغ االيكاو بهاأو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية تؤثر على نوعية الهواء المحلي 

ئل المتعلقة بتقييم نوعية الهواء المتصلة بالمطارات وتطلـب          بوضع وترويج مواد ارشادية بشأن المسا      ترحب  -٦
  .٢٠١٠من المجلس أن يتابع هذا النشاط على نحو فعال، بهدف اكمال ارشادات نوعية هواء المطارات في عام 

من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أفـضل أسـاليب العمـل    تطلـب     -٧
  .لمطارات في التقليل من اآلثار الضارة النبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحليالمطبقة با

 مـن المجلـس أن      وتطلـب  بوضع االرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي           ترحب  -٨
  .الرسوم الدول المتعاقدة على تداول المعلومات عن تنفيذ مثل هذه وتحثيواصل تحديث هذه االرشادات 

 الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي على النحو الواجـب سياسـات          تحث  -٩
  .االيكاو وارشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي

  )ط(المرفق 
   الفهم العلمي—المناخ العالمي على أثر الطيران 

، وأعده، بناء على طلـب  الطيران والغالف الجوي العالمي عن ١٩٩٩لذي صدر في عام التقرير الخاص ا لما كان 
بالتعاون مع فريق خبراء التقييم العلمـي  ) الفريق الحكومي الدولي (االيكاو، الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ        

  .مال ألثر الطيران على الغالف الجويلبروتوكول مونتريال عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون، يتضمن تقييما شا
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لتقرير الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي أقر بأن آثار بعض أنواع انبعاثات الطـائرات مفهومـة                 ا ولما كان 
جيدا، وكشف عن أن آثار بعضها اآلخر ليست مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسية ال يشملها اليقين العلمي وتحد          

  .توقع آثار الطيران على المناخ واألوزونمن القدرة على 
االيكاو طلبت من فريق الخبراء الحكومي الدولي أن يحدث االستنتاجات الرئيسية للتقرير الخـاص فـي     تولما كان 

  .٢٠٠٧تقرير التقييم الرابع الذي أصدره في عام 
  :فان الجمعية العمومية

  : من المجلس ما يليتطلب - ١
ع المعلومات عن الفهم العلمي ألثـر الطيـران واالجـراءات المتخـذة            مواصلة اتخاذ مبادرات لتشجي     ) أ

لمعالجة انبعاثات الطيران واالستمرار في توفير المحفل لتسهيل المناقشات بـشأن الحلـول لمعالجـة               
  .انبعاثات الطيران

مواصلة التعاون الوثيق مع الفريق الحكومي الدولي والمنظمات األخرى المشتركة في تقيـيم اسـهام                 ) ب
 .لطيران في اآلثار البيئية على الغالف الجويا

  : الدول على ما يليتحث - ٢
تعزيز البحث العلمي الذي يهدف الى مواصلة معالجة أوجه عدم اليقين المحددة في التقريـر الخـاص                ) أ

للفريق الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي تقرير التقييم الرابع الذي أصـدره   
  .مؤخرا

ن أن عمليات التقييم الدولي المستقبلية لتغير المناخ التي يضطلع بها الفريـق الحكـومي الـدولي           ضما  ) ب
وهيئات األمم المتحدة المختصة األخرى تتضمن معلومات محدثة عن اآلثار التي تحـدثها الطـائرات               

 .على الغالف الجوي

الطيران وما يتصل بـذلك مـن        المجلس على تحسين فهم امكانيات استخدام أنواع بديلة من وقود            تشجع - ٣
  .آثار على االنبعاثات

 المجلس والدول على مواصلة أعمال التحديث والتعاون العداد نمـاذج تحليليـة تنبؤيـة لتقيـيم                 تشجع - ٤
 .الطيران آثار

  )ي(المرفق 
  التعاون مع األمم المتحدة والهيئات األخرى —أثر الطيران على المناخ العالمي 

تفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ هو تحقيق استقرار تركيز غازات الدفيئـة   ال النهائي الهدف   لما كان 
  .في الغالف الجوي على مستوى من شأنه منع التدخل البشري الخطير في نظام المناخ

و الوارد في   عدم التمييز وإتاحة الفرص المتكافئة والعادلة لتطوير الطيران المدني الدولي على النح            بمبادئ وإقرارا
 ذات الـصلة    والقـدرات متباينة  إن كانت   اتفاقية شيكاغو فضال عن المبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة و         

  .التي تنص عليها اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو
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 بشأن تغير المنـاخ قية األمم المتحدة االطارية  في اتفا  بروتوكول كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف      ولما كان  - ١
) األطـراف فـي المرفـق األول      (، يطلب من الدول المتقدمـة       ١٦/٢/٢٠٠٥دخل حيز النفاذ بتاريخ     و ١٩٩٧ في ديسمبر 
، وذلك بالعمل مـن خـالل االيكـاو    )الطيران الدولي (" الطائـراتوقود" غازات الدفيئة من    الخفض من  أو    الحد مواصلة

  . )٢-٢ المادة(

من شأنها أن تفيد المـشاريع  ) مثل آلية التنمية النظيفة   ( بروتوكول كيوتو ينص على وسائل مرنة مختلفة         ولما كان 
  .التي تشترك فيها دول نامية

 وتجري مباحثات بشأن متابعـة هـذه        ٢٠١٢ بروتوكول كيوتو تنتهي في عام        فترة االلتزام األولى في    ولما كانت 
 لمواصلة النهوض بمسؤوليتها عن الحد من غازات الدفيئة المنبعثة من الطيران المدني الدولي              الوثيقة وستحتاج االيكاو  

  .أو تخفيضها واثبات دورها القيادي في ذلك

 جميع المعنيين باألمر يتوقعون من االيكاو أن تثبت دورها القيادي في التخفيـف مـن اآلثـار الـسلبية                   ولما كان 
، إلدماجها هي والغايات البيئية في خطة أعمال االيكاو وبـرامج        يران، وأن تحدد رؤية   دفيئة من الط  النبعاثات غازات ال  
  .المنظمة األخرى

 بمالءمة موضوعي تغير المناخ والتنمية االقتصادية في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية ودور الطيران في  واقـرارا 
  .المساعدة على تحقيق هذه األهداف

م معالجة انبعاثات الطائرات بدون إغفال إطارها الخاص لدى تقييم انبعاثات غـازات             بأن من المه  وإذ تحيط علما    
  .الدفيئة االجمالية من الطيران وقطاع النقل والنشاط واالقتصادي العام

 بأن أقاليم العالم المختلفة تشهد اختالفات كبيرة في المستويات المطلقة النبعاثات الطيران ومعدالت              وإذ تحيط علما  
  . د انبعاثات الطيران دوليا وداخليا على السواءازديا

  :فان الجمعية العمومية

  :ما يلي المجلس من تطلب

ضمان أن تمارس االيكاو دورها القيادي بصورة مستمرة في المسائل البيئية المتعلقة بالطيران المـدني        )أ
  .ا في ذلك انبعاثات غازات الدفيئةالدولي، بم

لسياسية لتحديد أو تخفيض أثر انبعاثات محركات الطـائرات علـى البيئـة     مواصلة دراسة الخيارات ا     )ب
ووضع اقتراحات محددة واسداء مشورة في أقرب وقت ممكن لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة األمـم                 
المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على آليات الـسوق، وتراعـي                

  . هذه التدابير بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواءاآلثار المحتملة لمثل

مواصلة التعاون مع المنظمات المشتركة في صنع السياسات في هذا المجال، وخاصـة مـع مـؤتمر             )ج
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وهيئتهـا الفرعيـة للمـشورة العلميـة                 

  .والتكنولوجية
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  )ك(المرفق 
  برنامج عمل االيكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ

االيكاو، والدول المتعاقدة لديها، تدرك األهمية البالغة لتوفير قيادة مستمرة للطيران المدني الـدولي فـي                 لما كانت 
  مجال الحد أو الخفض من انبعاثاتها التي تسهم في تغير المناخ العالمي،

  .لسريع للطيران المدني قد زاد بوجه عام من مساهمة الصناعة في انبعاثات غازات الدفيئة النمو ا ولما كان
 فـي  على النحو الـوارد بمبادئ عدم التمييز واتاحة فرص متكافئة وعادلة لتطوير الطيران المدني الدولي         وإقرارا

التـي   متباينة والقدرات ذات الصلة   إن كانت   واتفاقية شيكاغو، فضال عن المبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة          
  تنص عليها اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو،

 مجلس االيكاو قد وضع خيارات سياسية للحد أو الخفض من األثر البيئـي لالنبعاثـات الـصادرة عـن     ولما كان 
كان العمل يتقدم بشأن التكنولوجيا والقواعد القياسـية، وبـشأن التـدابير          محركات الطائرات المتولدة من الطيران المدني، و      

  التشغيلية والتدابير القائمة على آليات السوق لخفض االنبعاثات، 
 ان تعزيز النمو المستدام للطيران يستلزم اتباع نهج شامل يتألف من العمل بشأن التكنولوجيا والقواعد                وبالنظر الى 
  ابير التشغيلية والتدابير القائمة على السوق الرامية الى خفض االنبعاثات،القياسية، وبشأن التد
 وجوب التشديد على خيارات السياسة العامة التي تخفض من االنبعاثات الـصادرة عـن محركـات                 الى وبالنظر

  الطائرات دون أن يكون لها أثر سلبي على نمو النقل الجوي ال سيما في البلدان النامية،
لتقدم الهام المحرز في قطاع الطيران، حيث تزيد كفاءة استهالك الوقود لكل راكب كيلومتري للطائرات  با وإقـرارا 

 سنة، وحيث حققت شركات الطيران التابعة لبعض الـدول       ٤٠ في المائة عما كان عليه الوضع منذ         ٧٠المنتجة حاليا بنسبة    
لة الماضية على الرغم من حدوث زيادة في العمليات في نفـس  المتعاقدة تخفيضات صافية من االنبعاثات خالل السنوات القلي 

 في المائة بين ٢٥الوقت، وحيث تلتزم صناعة الطيران الدولية بتحقيق تحسن في كفاءة استهالك الوقود بنسبة إضافية قدرها            
  ، ٢٠٢٠ و ٢٠٠٥سنتي 

حديث نظم الحركـة الجويـة الـى         أن من المتوقع أن يحقق الجيل المقبل من تكنولوجيا الطائرات وت           وبالنظر الى 
تحسينات اضافية في كفاءة الطيران واستهالك الوقود يمكن لاليكاو تشجيعها من خالل الخطة العالميـة للمالحـة الجويـة                   

  الخاصة بها،
 ألن القواعد القياسية لاليكاو وأهدافها بالنسبة ألكاسيد النيتروجين، على الرغم من أن المقصود بها معالجة                وإدراكا

  .وعية الهواء المحلي، ستساعد أيضا على تقليل أثر الطيران على المناخن
  :فان الجمعية العمومية

خيارات الـسياسة العامـة لتحديـد        من المجلس تسهيل اتخاذ الدول لالجراءات بالعمل بهمة على وضع            تطلب  -١
ء المشورة في أقـرب وقـت ممكـن    خفض أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، ووضع اقتراحات محددة وإسدا       أو

لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمـة علـى آليـات                    
  .السوق، وتراعي اآلثار المحتملة لمثل هذه التدابير بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء
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  :إلى المجلس ما يلي تطلب  -٢

تشكيل فريق جديد معني بالطيران الدولي وتغير المناخ يتألف من كبار المسؤولين الحكـوميين الممثلـين         )أ
لجميع أقاليم االيكاو، تشارك فيه على نحو متكافئ البلدان النامية والبلدان المتقدمة، وتقدم له الدعم الفنـي             

ض أن يعد ويعرض على المجلس برنامج عمـل قويـا بـشأن    لجنة حماية البيئة في مجال الطيران، بغر  
الطيران المدني وتغير المناخ، يستند إلى توافق اآلراء، ويعكس الرؤية المشتركة واالرادة القوية لجميـع               

  :الدول المتعاقدة، ويشمل ذلك ما يلي

ـ               )١ ات تنفيـذ   وضع إطار تنفيذي يتضمن استراتيجيات وتدابير تتـسم بالكفـاءة االقتـصادية وامكاني
التكنولوجية تستطيع الدول المتعاقدة استخدامها لتحقيق تخفيضات في االنبعاثات، ويتضمن ذلك مـا             

  :يلي من جملة أمور

  ).مثل التعويض(التدابير الطوعية   )١

  .نشر أوجه التقدم التكنولوجي بصورة فعالة في كل من معدات الطائرات والمعدات األرضية  )٢

  ة أكثر كفاءة؛اتخاذ تدابير تشغيلي  —

  إجراء تحسينات في ادارة الحركة الجوية؛  —

  تقديم حوافز اقتصادية ايجابية؛  —

  .اتخاذ تدابير قائمة على آليات السوق  —

  تحديد الوسائل التي يمكن بها قياس التقدم المحرز؛  )٢

الـدولي  تحديد أهداف طموحة عالمية ممكنة تتمثل في تحقيق كفاءة استهالك الوقود فـي الطيـران          )٣
  ووضع خيارات ممكنة لتنفيذها؛

  .االبالغ عن التقدم المترتب على االجراءات التي تنفذها الدول المتعاقدة وأصحاب المصلحة  )٤

وقـت  الالدعوة لعقد اجتماع رفيع المستوى الستعراض برنامج العمل الذي يوصي به الفريق، يعقد فـي                 )ب
 عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقـة بتغيـر   مؤتمر األطراف الخامسأن  مع مراعاة   مناسب،  ال

  .٢٠٠٩في ديسمبر  سوف ينعقدالمناخ 

من المجلس، الذي يعمل من خالل لجنة حماية البيئة، أن يواصل تطوير وتحديث االرشـادات المقدمـة                 تطلب    -٣
ركات الطائرات علـى البيئـة، واجـراء    للدول المتعاقدة بشأن تطبيق تدابير ترمي إلى الحد أو الخفض من أثر انبعاثات مح  

  مزيد من الدراسات بهدف تخفيف أثر الطيران على تغير المناخ؛
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 الدول المتعاقدة والمجلس على تقييم أو مواصلة تقييم تكاليف وفوائد التدابير المختلفة، بما فيهـا التـدابير            تشجع  -٤
نحو من حيث التكاليف مع مراعاة مصالح جميـع األطـراف   القائمة، لمعالجة مسألة انبعاثات محركات الطائرات على أكفأ         

  .المعنية، بما في ذلك اآلثار المحتملة على الدول النامية

 من المجلس توفير االرشادات والتوجيه الالزمين لمكاتب االيكاو االقليمية لمـساعدة الـدول بالدراسـات               تطلب  -٥
ألخرى في االقليم، للحد أو الخفض من انبعاثات غـازات الدفيئـة            وعمليات التقييم ووضع االجراءات، بالتعاون مع الدول ا       

على أساس عالمي، والعمل معا بصورة تعاونية لبلوغ المستوى األمثل من المنافع البيئية التي يمكن تحقيقها عـن طريـق                    
  برامجها المختلفة؛

د ألدائهـا فـي مجـال    الصناعة على وضع أهداف طموحة من أجل التحسين المطر       أن تشجع  من الدول تطلب    -٦
  تخفيض انبعاثات الطيران؛

 من الدول المتعاقدة التعجيل باالستثمارات في مجال البحث والتطوير كيما تطرح في الـسوق تكنولوجيـا            تطلب  -٧
  ؛٢٠٢٠أكثر كفاءة بحلول عام 

م  مـن ازدحـا    ٢٠٢٠ بهدف أن تخفض بحلول سنة       والخطط من الدول أن تعد مجموعة من االجراءات         تطلب  -٨
  المجال الجوي الذي يسهم في التأخيرات وحرق الوقود بال داع، وأن تقدم تقارير في هذا الشأن؛ 

 تحسين كفاءة عمليات الجانب الجوي وتنفيـذ تـدابير تحقـق     على مشغلي المطارات  الدول أن تشجع    من تطلب  -٩
  ؛رضي من أجل تخفيض كثافة الكربونالكفاءة في الجانب األ

  :، الذي يعمل من خالل لجنة حماية البيئة، القيام بما يلي من المجلستطلب  -١٠

أن يقدم، على أساس سنوي، تقارير عن التقدم المحرز في المتوسط في مجال كفاءة استهالك الوقود فـي      )أ
أسطول الطائرات العاملة والكميات السنوية االجمالية من الوقود التي يحرقها الطيران المـدني الـدولي،         

  ن الوثيق مع الصناعة،وذلك بالتعاو
  التنبؤ باالحتماالت االجمالية لتخفيض انبعاثات الطيران في أسطول الطائرات العاملة،  )ب

  تقييم وقياس أي فرص أخرى لتخفيض االنبعاثات كيما تنظر فيها الجمعية العمومية في دورتها القادمة؛  )ج

ة االيكاو المتعلقة باالنبعاثات، بما في ذلـك متابعـة      من المجلس، أن يتخذ االجراءات الالزمة لدعم مبادر        تطلب  -١١
تنفيذ أهداف االيكاو الرامية إلى الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات، وتعزيز التعاون بين الـدول المتعاقـدة لـديها،     

  :س بما يليوينبغي، على وجه الخصوص، أن يقوم المجل.  ورصد التقدم المحرز في هذا المجال وتقديم تقارير بشأنه

استكشاف البارامترات المالئمة ووضع أهداف تكنولوجية متوسطة األجل وطويلة األجل لحرق وقـود               )أ
  .الطائرات وتقديم تقرير بحلول الدورة المقبلة للجمعية العمومية

على مواصلة إعداد الوسائل الالزمة لتقييم المنافع المرتبطة بتحسينات ادارة الحركة الجوية، والتشجيع               )ب
التي أعـدت فـي عـام    ) ٣٠٣الكتاب الدوري (استخدام التدابير التشغيلية المبينة في ارشادات االيكاو       

  . كوسيلة لتحديد أو تخفيض أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة٢٠٠٣



A36-WP/355 
P/53 

١٧تقرير عن البند  17-33  

 

 

 .التركيز على زيادة كفاءة حرق الوقود في خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية  )ج

 يكون مالئما، المبادرات اإلقليمية والمبادرات بين األقاليم والمبادرات العالمية  مع الـدول              تشجيع حسبما   )د
  .المتعاقدة لرفع كفاءة الحركة الجوية من أجل خفض استهالك الوقود

تشجيع الدول المتعاقدة على تحسين كفاءة الحركة الجوية مما يؤدي الى تقليل االنبعاثات، وتقديم تقريـر                  )ھ
  .دم المحرز في هذا المجالعن التق

  .الطلب من الدول المتعاقدة أن تقدم قائمة باإلجراءات التي تتخذها لخفض انبعاثات الطيران فيها  )و

تشجيع على استخدام اإلجراءات والتكنولوجيات الجديدة التي لها القدرة على تحقيق فوائد بيئيـة بالنـسبة             )ز
  .لتشغيل الطائرات

يشجع الدول والجهات المعنية على نشر وتبـادل أفـضل الممارسـات المطبقـة فـي          من المجلس أن     تطلب  -١٢
  .المطارات لخفض اآلثار السلبية النبعاثات غازات الدفيئة من الطيران المدني

 من المجلس أن يشجع الدول والجهات المعنية على إعداد نماذج مراقبة التدفق وإدارة الحركـة الجويـة    تطلب  -١٣
  .لبيئية المثلىلتحقيق الفوائد ا

  : من الدول المتعاقدة ما يليتطلب  -١٤

تشجيع أعمال البحوث والتنمية الالزمة لجعل تصميمات المحركات والطائرات أكثر كفـاءة بالنـسبة                )أ
  .للبيئة

تعجيل تطوير وتنفيذ الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تخفض انبعاثـات          )ب
  .الطيران

عجيل الجهود الرامية الى تحقيق الفوائد البيئية من خالل تطبيق التكنولوجيات المبنية علـى األقمـار                ت  )ج
الصناعية من أجل تحسين كفاءة المالحة الجوية والعمل مع االيكاو على تعميم هذه الفوائد على جميـع     

  .األقاليم والدول

طيران لدى رسم الطرق الجوية التي تحقق نتائج        تشجيع فعالية التنسيق بين سلطاتها العاملة في قطاع ال          )د
  .أفضل بالنسبة للبيئة وتحسين اإلجراءات التشغيلية في الطيران المدني الدولي

التقليل من العوائق القانونية واألمنية واالقتصادية وغيرها من العوائق المؤسسية بمـا يـسمح بتنفيـذ                  )ھ
  .لجوية الستخدام المجال الجوي بكفاءة بالنسبة للبيئةالمفاهيم التشغيلية الجديدة في إدارة الحركة ا

التعاون في بناء قدرات القياس والرصد اإلقليمية بما يسمح بتقييم الفوائد البيئية الناجمة عـن التـدابير                   )و
  .المذكورة أعاله
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اثـات   الدول المتعاقدة واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ إجراءات للحد أو الخفـض مـن انبع    تشجع  -١٥
 من المجلس أن يكلـف األمـين        وتطلبالطيران الدولي من خالل التدابير الطوعية، وإحاطة االيكاو علما بهذه اإلجراءات،            

العام بتحديث اإلرشادات التي أعدتها االيكاو لمثل هذه التدابير، بما في ذلك االتفاق الطـوعي النمـوذجي، وتـوفير هـذه                     
  .التجارب لجميع األطراف المعنية

  )ل(رفق الم
  التدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار باالنبعاثات

هـي أدوات سياسـية وضـعت    ، بما فيها استخدام االتجار باالنبعاثات، التدابير القائمة على آليات السوق     تلما كان 
  .لتحقيق أهداف بيئية بتكلفة أقل وبأسلوب أكثر مرونة من التدابير التنظيمية التقليدية

 الدول المتعاقدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن األهداف وأكثر التدابير مالءمة لمعالجة انبعاثـات               إذ تدرك أن  و
  . غازات الدفيئة من الطيران، مع مراعاة االرشادات الصادرة عن االيكاو

، الواردة في اتفاقيـة     والمنصفة لتطوير الطيران المدني الدولي    بمبادئ عدم التمييز واتاحة الفرص العادلة       وإذ تقر   
شيكاغو، وللمبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات ذات الصلة وفقا التفاقية األمم المتحـدة               

  .االطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو
الدولي علـى أسـاس االتفـاق    أن غالبية الدول المتعاقدة تؤيد تطبيق االتجار باالنبعاثات على الطيران وإذ تـدرك   

المتبادل بين الدول فسحب، وأن الدول المتعاقدة األخرى ترى أن أي نظام مفتوح لالتجار باالنبعاثات ينبغي أن يؤسـس                   
  .على مبدأ عدم التمييز

ضرورة االشتراك البناء في العمل على تحقيق درجة كبيرة من التنسيق فـي التـدابير المتخـذة التـي                   وإذ تدرك   
   التصدي على نحو مالئم لتحديات الطيران وتغير المناخ، مع احترام المبادئ المذكورة أعاله،تستهدف

تصمم وتطبق  جباية الرسم" سياسات االيكاو تميز بين الرسم والضريبة، من حيث المفهوم، من حيث أن              ولما كانت 
 االيـرادات  هـدفها زيـادة  هي جباية  خصيصا لتعويض تكاليف تقديم التجهيزات والخدمات للطيران المدني، والضريبة          

  ".الوطنية أو المحلية للحكومة وال تستخدم عموما بكاملها في الطيران المدني وال تحسب على أساس التكاليف
سياسات االيكاو بشأن الضرائب في     (بشأن الضرائب   للدول المتعاقدة    سياسية   إرشادات االيكاو قد أعدت     ولما كانت 

 مـن كافـة الـضرائب    اإلعفـاء  بتبـادل   — ضمن أمور أخرى     —، أوصت فيها    )Doc 8632 ،مجال النقل الجوي الدولي   
 الطائرات ألغراض خطوط النقل الجوي الدولي، وهي السياسة المنفذة عمليا من خالل             فيالمفروضة على الوقود المشحون     

صلة ببيع أو استخدام النقـل الجـوي    الى خفض الضرائب المت     المتعاقدة  أيضا الدول  وتدعوالثنائية،   اتفاقات الخطوط الجوية  
  .إلغائهاالدولي، الى أقصى حد ممكن أو 

على الرسوم والضرائب   بفرض   بيانا مؤقتا بالسياسات المتعلقة    ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في       ولما كان 
 ال ضرائب، وبـأن      فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن تكون في صورة رسوم             يوصي،   في صورة قرار   االنبعاثات

  .األموال المحصلة ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة
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على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر    ينبغي أن تحسب     هذه الرسوم    نتولما كا 
  ، النقل الجويإلىصحيح وعزوها مباشرة لاوجه ال تحديد هذه التكاليف على ىما يتسن

 بخصوص تنفيذ رسوم غازات والسياسي استمرار عدم وجود حل لعدد من المسائل ذات الطابع القانوني     وإذ تالحظ 
  الدفيئة، وإدراج الطيران في النظم الراهنة لالتجار باالنبعاثات،

  ،)Doc 9885الوثيقة (ر باالنبعاثات للطيران أن االيكاو قد أصدرت مشروع ارشادات الستخدام االتجاوإذ تالحظ 

  . الدول المتعاقدة لديها التزامات قانونية واتفاقات راهنة وقوانين قائمة وسياسات مقررةولما كانت

وضع خطط التعويض عن الكربون قد ساعد على زيادة الوعي العام بتغير المنـاخ، وقـد يـسهم فـي                    ولما كان   
  .لقصيرتخفيضات االنبعاثات في األجل ا

  :فان الجمعية العمومية

  : الدول المتعاقدة والمجلس على اعتماد تدابير تتوافق مع االطار الوارد أدناهتشجع  -١

  رسوم وجبايات االنبعاثات  )أ

 بـشأن الجبايـات المتعلقـة    ٩/١٢/١٩٩٦قرار المجلس الصادر في استمرار صالحية  تؤكد    )١
  .باالنبعاثات

لحالية غير كافية في الوقت الراهن لتطبيق الرسوم على انبعاثـات         بأن ارشادات االيكاو ا    تقر  )٢
غازات الدفيئة على المستوى الدولي، بالرغم من عدم استبعاد فرض هذه الرسـوم باالتفـاق           
المشترك بين الدول األعضاء في إحدى المنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي على النـاقلين             

  . التابعين لهذه الدول

  .ثات غازات الدفيئة من جانب واحدول المتعاقدة على أن تمتنع عن تنفيذ رسوم انبعا الدتحث  )٣

  االتجار باالنبعاثات  )ب

الدول المتعاقدة على عدم تنفيذ نظام لالتجار باالنبعاثات على مشغلي طـائرات دولـة              تحث    )١
  .متعاقدة أخرى إال على أساس االتفاق المشترك بين تلك الدولتين

  .لدول تقديم تقارير عن التطورات والنتائج والخبرات الجديدة في هذا المجال من اتطلب  )٢
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  : من المجلستطلب  -)٣

  تها االيكاو إلدراج االنبعاثـات م    أن يعمل على استيفاء وتحديث اإلرشادات التي وضع         )أ
الطيران الدولي في خطط الـدول المتعاقـدة لالتجـار باالنبعاثـات، المتوافقـة مـع                

ة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بما يمكن تلك الـدول المتعاقـدة     اتفاقي عملية
من استخدام هذه االرشادات حسب المالءمة وبما يتواءم مع هذا القـرار والقـرارات              

  . له التالية

أن يجري دراسات أخرى، حسب المالءمة، عن مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ نظـم               )ب
ن يقيم فعالية تكاليف أي نظم موضوعة، مع مراعاة األثر الواقع         االتجار باالنبعاثات، وأ  

 ونموه في النظم االقتصادية النامية بما يتواءم مـع المبـادئ المـذكورة              الطيرانعلى  
  .أعاله

 الدولي في خطط    الطيرانأن يجري تحليال اقتصاديا لألثر المالي إلدراج االنبعاثات من            )ج
تب عن تحليل تكاليف ومنافع نظم االتجار القائمة مـع          االتجار القائمة واستعراض ما كُ    

التركيز بصفة خاصة على الكيفية التي طبق بها على قطاعات أخرى بغية اسـتخالص          
  .بعض الدروس المستفادة المالئمة لقطاع الطيران

  عمليات تعويض الكربون  )ج

 أخرى لتخفيف أثـر      المجلس دراسة احتمال إيجاد آليات لتعويض الكربون كوسيلة        تطلب من   )١
  .انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي وتغير المناخ

 من المجلس جمع ونشر معلومات عن نتائج برامج تعويض الكربون التي نفذتها الدول              تطلب  )٢
  .والمنظمات األخرى في شأن انبعاثات الطيران

  آلية التنمية النظيفة  )د

استخدام آلية التنمية النظيفـة فـي المجـاالت المتعلقـة      الدول المتعاقدة الى استكشاف    تدعو  )١
  .بالطيران الدولي

  ـ انتهى ـ




