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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  ةتنفیذیالاللجنة 

  بیئةالحمایة : من جدول األعمال ١٧البند 

   البیئةالطیران المدني و  التطورات في مجال
  )مجلس اإلیكاو(ورقة مقدمة من 

  الموجز التنفیذي
قضایا الوالثالثین للجمعیة العمومیة بشأن  السابعةعن التقدم الذي أحرزته اإلیكاو منذ انعقاد الدورة ًا تقدم ورقة العمل هذه تقریر 

، بما في لجنة حمایة البیئة في مجال الطیرانتتعلق بالطیران المدني والبیئة. وتستند هذه الورقة في المقام األول إلى أنشطة التي 
  وتعاونها مع المنظمات األخرى. صلة بالموضوع الذات  ةألمانة العاماأنشطة ًا . وتتضمن أیضالتاسعذلك اجتماعها 

  دعى الجمعیة العمومیة إلى القیام بما یلي:تاإلجراء: 
  بالطیران المدني والبیئة؛تتعلق التي قضایا الللجنة حمایة البیئة واألمانة العامة لإلیكاو بشأن  ل المتواصلعمدعم ال  أ)

 .١٩-٣٧و ١٨-٣٧الجمعیة العمومیة  يالنظر في المعلومات الواردة في ورقة العمل هذه كمرجع لتحدیث قرار   ب)

  األهداف 
  .المستدامة للنقل الجوية والتنمی حمایة البیئة  - (ج)االستراتیجي  فهدالترتبط ورقة العمل هذه ب اإلستراتیجیة

الموارد المدرجة في مشروع میزانیة البرنامج بأعمال األمانة العامة أي موارد إضافیة. ویتوقع إنجاز ال یلزم  اآلثار المالیة:
  .٢٠١٦-٢٠١٤العادي للفترة 

   ضوضاء وانبعاثات الطائراتاالتجاهات الحالیة والمستقبلیة الناجمة عن  ،A38-WP/26 المراجع:

A38-WP/27 ، األحكام العامة  –البیان الموحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة المتعلقة بحمایة البیئة
  والضوضاء ونوعیة الهواء المحلي

A38-WP/32،  التطورات في هیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى -حمایة البیئة   
A38-WP/34 ، تغیر المناخ –البیان الموحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة المتعلقة بحمایة البیئة  
Doc 10012  ،تقریر االجتماع التاسع للجنة حمایة البیئة  
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  مقدمةال  - ١
 البیئةعلى لجنة حمایة ًا المرتبطة بالبیئة اعتماد منظمةلالفنیة ل نشطةاألالمجلس ینفذ على نطاق واسع زال ما   ١- ١

نبعاثات واالوٕاعداد وتحدیث القواعد والتوصیات الدولیة بشأن ضوضاء الطائرات  تساعد المجلس على صیاغة السیاساتالتي 
ضوضاء  بالسیطرة على المجلس، فیما یتعلق حسب موافقةإجراء دراسات محددة، كما أنه مكلف ب محركاتها.الناجمة عن 

منظمة  ١٦ومراقبین من ًا دولة عضو  ٢٣من أعضاء ینتمون إلى ًا وتتألف اللجنة حالی الطائرات واالنبعاثات الناجمة عنها.
  ودولة.

منذ ) ٢٠١٣للجنة حمایة البیئة في فبرایر  االجتماع التاسع(ًا واحدًا رسمیًا لجنة حمایة البیئة اجتماع توعقد  ٢- ١
نة حمایة البیئة ). وتواصل لجحمایة البیئةالتاسع للجنة  تقریر االجتماع ة والثالثین للجمعیة العمومیة (انعقاد الدورة السابع

ومراكز التنسیق واالجتماعات السنویة للفریق التوجیهي  ومن خالل أفرقة العملاالجتماعات الرسمیة  برنامج عملها بواسطة
 التابع لها.

للجنة بما في ذلك  وصیات الصادرة عن االجتماع التاسعوأقر التالمجلس درس ، للمجلس ١٩٩وخالل الدورة   ٣- ١
 –، والمجلد الثاني الطائرات ضجیج –، المجلد األول حمایة البیئة – السادس عشراقتراحات إدخال التعدیالت على الملحق 

كي تبدي الدول  ١٢/٧/٢٠١٣لمنظمة بشأن التعدیالت المقترحة في من اأحیل كتاب وقد . انبعاثات محركات الطائرات
ولیة بصیغتها الجدیدة بحلول شهر مارس . ومن المتوقع اعتماد القواعد والتوصیات الدعلیها والمنظمات الدولیة تعلیقاتها

في عدة مجاالت منها قاعدة كبیر . وباإلضافة إلى تحدیث الممارسات والتوصیات الدولیة الحالیة، فقد ُأحرز تقدم ٢٠١٤
ضمن المجلد الثالث للملحق خاصة بعملیة الترخیص ط و شر إعداد الكربون عن طریق  أكسیدثاني ب الخاصةاالیكاو القیاسیة 
  . وتِرد في المرفق قائمة بجمیع المنشورات التي انبثقت عن االجتماع التاسع للجنة حمایة البیئة. السادس عشر

  أنشطة وضع النماذج  - ٢

خالل دورة االجتماع التاسع للجنة حمایة البیئة، أجري قدر كبیر من تحلیل النماذج لتمحیص خیارات الصرامة   ١- ٢
من أجل وضع قاعدة قیاسیة جدیدة للضوضاء الصادرة عن الطائرات التوربینیة النفاثة والمروحیة. وتستحدث لجنة حمایة البیئة 

  دولیة جدیدة.قواعد وسیاسات رات لمساعدة المنظمة على إعداد توقعات للضوضاء واالنبعاثات الصادرة عن الطائ
، قبیل االجتماع التاسع للجنة حمایة واألساطیلوضع توقعات جدیدة للحركة الجویة من لجنة حمایة البیئة انتهت وقد   ٢- ٢

المنظمات األخرى و ا االیكاو هذه التوقعات إلى التوقعات التي وضعتهالبیئة، الستخدامها في جمیع التحلیالت البیئیة. وتستند 
الجهات طائفة واسعة من آراء تتناول و . وهي عملیة قائمة على التوافق الخبراء المختصین ها من جانبعن طریق استعراض

. وأوصى االجتماع التاسع للجنة حمایة البیئة باتخاذ هذه التوقعات أساسًا لجمیع التحلیالت البیئیة التي سُتجرى خالل المعنیة
تحلیل خیارات الصرامة للقاعدة القیاسیة في التوقعات المحدثة بشكل خاص وُتستخدم االجتماع العاشر للجنة حمایة البیئة.  دورة

الكربون إلحاطة  أكسیدلتولید توجهات محدثة عن استهالك الوقود وصافي انبعاثات ثاني ًا أیض الكربون، وُتستخدم أكسیدلثاني 
ضوضاء وانبعاثات االتجاهات الحالیة والمستقبلیة الناجمة عن  ،A38-WP/26(انظر الوثیقة  بهاًا علم الجمعیة العمومیة لالیكاو

  ). الطائرات
  المصدر عند ضوضاء الطائرات  - ٣
قاعدة قیاسیة جدیدة للطائرات التوربینیة النفاثة  السادس عشرتضمنت التعدیالت على المجلد األول من الملحق   ١- ٣

لفصل المنصوص علیها في ابالمستویات التراكمیة الحالیة مقارنة دیسیبل  ٧بمقدار والمروحیة. وشملت زیادة هامش الصرامة 
ضوضاء التي لالخاصة باالقیاسیة  بحیث یتضمن القواعد، ١٤إلى التوصیة بإدراج فصل جدید، هو الفصل الرابع. وقد أّدت 
 ٣١/١٢/٢٠٢٠وابتداًء من ، ٣١/١٢/٢٠١٧الطائرات الجدیدة التي سُیطلب ترخیصها ابتداًء من طرازات ستنطبق على 

القیاسیة الجدیدة، تم تشجیع الدول على عدم فرض قیود هذو القواعد طنا. وٕاضافة إلى  ٥٥للطائرات التي تقل حمولتها عن 
السادس للملحق األول من المجلد  ١٤أو  ٤اعدة ترخیص الضوضاء المدرجة في الفصلین تشغیلیة على الطائرات التي تمتثل لق
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القواعد ، ویتضمن ١٣، هو الفصل السادس عشرالمجلد األول للملحق . وتتضمن التعدیالت األخرى فصًال جدیدًا ضمن عشر
في مجال الصالحیة  مع الخبراء بالتعاونُأعد وقد ، قالبةالتي تعمل بمراوح قیاسیة لترخیص مستوى الضوضاء للطائرات 

  للطیران والعملیات والخبراء القانونیین.
لضوضاء ا إصدار إجازاتبشأن إجراءات  للبیئةالدلیل الفني  ) "Doc 9501لوثیقة (ُحّدثت اوباإلضافة إلى ذلك،   ٢- ٣
  .Doc 9501لوثیقة تعدیل للمجلد األول من انشر باعتباره یُ وس "لطائراتل
ًا أنشأته لجنة حمایة البیئة أهدافالذي  ینمستقلالخبراء الفریق  أعدّ بالنسبة لتكنولوجیات خفض الضوضاء، و   ٣- ٣

لألهداف المتعلقة بالضوضاء التي ُحددت في عام ًا )، وُتعّد تحدیث٢٠٣٠) وطویلة األجل (٢٠٢٠متوسطة األجل ( تكنولوجیة
في شكل وُتعرض األهداف أدناه لطویلة األمد ألربع فئات من الطائرات. ، وُیظهر الجدول أدناه األهداف التكنولوجیة ا٢٠١٠

  .السادس عشرمن المجلد األول للملحق  ٤حدود الضوضاء المدرجة في الفصل انخفاض عن 
هدف الضوضاء الطویل   اتفئة الطائر 

  األمد
  اإلقلیمیة الطائرات

  (حمولة اسمیة)ًا طن ٤٠
  (حمولة قصوى)ًا طن ٥٠

٤±٢١,٥  
٤±١٧  

  ذات المحركین قصیرة ومتوسطة المدى الطائرات
  (حمولة اسمیة)ًا طن ٧٨: بینیة بمراوح داخلیةر التو  اتالطائر 

  (حمولة قصوى)ًا طن ٩٨
  (حمولة اسمیة)ًا طن ٧٨: CRORطائرات 

  (حمولة قصوى)ًا طن ٩١

٤±٣٠  
٤±٢٦,٥  
٦-/٢+١٣,٥  
٦-/٢+١٠,٥  

  الطائرات ذات المحركین بعیدة المدى
  (حمولة اسمیة)ًا طن ٢٣٠
  (حمولة قصوى)ًا طن ٢٩٠

٤±٢٨  
٤±٢٤,٥  

  الرباعیة بعیدة المدىالطائرات 
  (حمولة اسمیة)ًا طن ٤٤٠
  (حمولة قصوى)ًا طن ٥٥٠

٤±٢٧  
٤±٢٠,٥  

، ُوضعت أهداف جدیدة متوسطة األمد للطائرات التوربینیة المروحیة ٢٠١٠وفي تحدیث إضافي ألهداف عام   ٤- ٣
   .طنا) ٥٣دیسیبل ( ٤±٩,٥طنا) و ٤٥دیسیبل ( ٤±١٢وهي الكبیرة، 

  الطائرات لیالً حظر ضوضاء 
صادر عن الدورة األخیرة للجمعیة العمومیة لالیكاو واإلجراءات الالحقة التي أقرها مجلس االیكاو، لقرار استجابة   ٥- ٣

هذا التحلیل المسائل البیئیة  آلثار حظر ضوضاء الطائرات لیال. ویتناولتحلیل عالمي جراء أعّدت األمانة نطاق عمل إل
عن عوامل أخرى تشمل تأثیر المناطق الزمنیة واقتصادیات شركات  فضالً واالقتصادیة، وفقًا لتوصیات لجنة حمایة البیئة، 

وقد اقترحت الهند دعم هذا النشاط. وتناول المؤتمر العالمي السادس للنقل  الطیران وطلب الركاب في سیاق نمو قطاع الطیران.
هذه المسألة وأوصى الدول بأن تتقید بمبدأ النهج المتوازن في اإلجراءات التنظیمیة المتعلقة بإدارة  ٢٠١٣جوي في مارس ال

  الضوضاء في المطارات.
  ضوضاء محركات الطائرات عند المصدر  - ٤
الكربون من خالل  أكسیدفي وضع قاعدة اإلیكاو القیاسیة لثاني كبیرًا وقد أحرزت لجنة حمایة البیئة تقدمًا   ١- ٤

. وقد السادس عشرالكربون في المجلد الثالث من الملحق  أكسیدشرط ترخیص انبعاثات ثاني ,ضع الموافقة باإلجماع على 
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الكربون یهدف إلى  أكسیدوضع أسالیب وٕاجراءات القیاس ونظام لقیاس ثاني  تتضمن أعمال كثیرةاستندت هذه الموافقة إلى 
الكربون من الطائرات، ویكافئ في الوقت ذاته بإنصاف التطورات التكنولوجیة ویمیز بین أجیال  یدأكسعرض انبعاثات ثاني 

حرز في مالالكبیر التقدم لالستفادة من الكربون في كتاب دوري لالیكاو  أكسیدالطائرات. وسیصدر شرط ترخیص انبعاثات ثاني 
  هذا المجال. 

الكربون ما یلي: تحدید معاییر  أكسیدالقاعدة القیاسیة لثاني نتهاء من لإلوتشمل بنود العمل الرئیسیة المتبقیة   ٢- ٤
هذه الحدود. وقد استعرضت لجنة حمایة البیئة خطة عمل تطبیق ، والحدود التنظیمیة، وتاریخ ونطاق التطبیقیر، غیعدم الت

بهدف عرض  ٢٠١٥الكربون واتفقت على إنجاز عمل التحلیل الفني في أواخر عام  أكسیدشاملة لوضع القاعدة القیاسیة لثاني 
  .٢٠١٦للجنة في عام العاشر هذه القاعدة على االجتماع 

نظام أخذ عینات الجسیمات للتأكد من وقد عملت لجنة حمایة البیئة مع الجمعیة الدولیة لمهندسي المحركات   ٣- ٤
ًا قریبوسینتهي تعلق بترخیص الجسیمات الدقیقة. یشرط ثات محركات الطائرات، بهدف وضع الدقیقة غیر المتطایرة لقیاس انبعا

ویتعین كذلك إجراء اختبارات إضافیة كاملة النطاق للمحركات من جمیع  .الجويلقطاع النقل  توصیةمشروع العمل على إعداد 
إعداد مشروع توصیة حمالت القیاس والعمل على  األحجام، غیر أن نقص التمویل حال دون إجراء هذه االختبارات. وستستمر

ترخیص انبعاثات الجسیمات الدقیقة والقاعدة القیاسیة الجدیدة. كما أبلغت اللجنة بأن شرط تمهیدًا إلصدار  قطاع النقل الجوي
  المحرز في األبحاث یعزز فهم المعلومات المتعلقة بالجسیمات الدقیقة المتطایرة.الكبیر التقدم 

) وستُنشر كتعدیل Doc 9501(الوثیقة  الدلیل الفني للبیئة بشأن إجراءات ترخیص انبعاثات المحركاتتحدیث وتم   ٤- ٤
   .Doc 9501للمجلد الثاني من الوثیقة 

  التشغیلیةاإلجراءات   - ٥
، ٣٠٣حل محل الكتاب الدوري ، لیالفرص التشغیلیة للحد من احتراق الوقود وانبعاثاتهُأعَد دلیل جدید عنوانه   ١- ٥

ویتضمن الدلیل معلومات عن الممارسات الحالیة التي تتبعها الدول ومشغلو الطائرات وأوصت لجنة حمایة البیئة بنشره. 
لقطاع. وتشمل معلومات عن عملیات في اومصّنعوها ومشغلو المطارات ومقدمو خدمات المالحة الجویة والمنظمات األخرى 

الوقود، وٕادارة الحركة الجویة، وتخطیط الرحلة استهالك نة، وخفض الوزن، وتأثیر الحمولة على كفاءة المطارات، والصیا
  والطریق والعملیات األخررى للطائرات.

للتغییرات التشغیلیة المقترحة في إدارة الحركة  يإرشادات التقییم البیئ كما ُأعّدت وثیقة إرشادیة جدیدة عنوانها "  ٢- ٥
لجنة حمایة البیئة بنشرها. وتركز هذه الوثیقة على تقییم اآلثار البیئیة (بما في ذلك انبعاثات وضوضاء " وأوصت الجویة

  مقترحة وٕاعادة تصمیم المجال الجوي والجوانب التشغیلیة األخرى المشابهة.المحركات) المرتبطة بتغییرات اإلجراءات ال
 هدافاً أة، یق الخبراء المستقلین المعني باألهداف التشغیلیفر وقد وضعت لجنة حمایة البیئة، من خالل استعراض   ٣- ٥

، ٢٠٢٠ في المائة في ٣,٢٥( ٢٠١٠بعام مقارنة طموحة تهدف إلى خفض استهالك الوقود واالنبعاثات صعبة و تشغیلیة 
اد عملیات ). وتمثل هذه األهداف وفورات یمكن تحقیقها باعتم٢٠٤٠في المائة في عام  ٩، و٢٠٣٠في المائة في عام  ٦,٧٥

الكفاءة. المنخفضة لتخلص من الممارسات التشغیلیة لجدیدة تقتضي استثمارات في التكنولوجیا وتغییرات في السیاسات 
األهداف التشغیلیة المتعلقة باحتراق الوقود في تحلیل االتجاهات البیئیة للجنة حمایة البیئة كسیناریو جدید (انظر وُأضیفت 

  ). ضوضاء وانبعاثات الطائراتاالتجاهات الحالیة والمستقبلیة الناجمة عن  ،، A38-WP/26الوثیقة 
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  حزم التحسینات في منظومة الطیران
الطیران في السنوات األخیرة تحدید األولویات وبناء توافق  كان من بین الصعوبات الرئیسیة التي واجهها قطاع  ٤- ٥

جراء التقدم المحرز في العدید من برامج تحدیث إدارة الحركة  التشغیلیة والمفاهیمجراءات اإلاآلراء بشأن آخر التكنولوجیات و 
ویتطلب الطابع المترابط والمتعدد التخصصات لجهود التحدیث الجویة المتنوعة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي حول العالم. 

طیران المدني العالمیة. وقد استحدثت وثیقا بین أصحاب المصلحة الذین یمثلون كل جانب وعنصر من منظومة الًا هذه تعاون
اإلیكاو، في سعیها لتلبیة هذه الحاجة، وبالتعاون مع شركائها في القطاع وتعلیقات مستفیضة من الدول، استراتیجیة حزم 

خطة اإلیكاو العالمیة في التحسینات في منظومة الطیران التي أصبحت اآلن عنصرًا أساسیًا وتشكل آلیة تخطیط التنفیذ 
  للمالحة الجویة.

 نتیجًة لتطبیقلوقود الكمي لوفورات البالتنسیق مع أصحاب المصلحة الرئیسیین لقیاس ًا حالیویجري التحلیل   ٥- ٥
من "أفضل الممارسات"  إعداد مجموعةمن حزم التحسینات في منظومة الطیران. وتعتزم اإلیكاو كذلك "صفر" الوحدة النموذجیة 

تطبیق إرشادات التقییم البیئي للتغییرات التشغیلیة المقترحة في إدارة كیفیة البیئیة التي توضح  تقییمالدراسات في الموضحة 
  .الحركة الجویة

  مع المنظمات األخرى اتالعالق  - ٦
منذ انعقاد الدورة األخیرة للجمعیة العمومیة، لم یتوقف االتصال مع هیئات االمم المتحدة األخرى بهدف فهم أثر   ١- ٦

یاسات خفض أو تقلیص االنبعاثات (انظر عالمي وٕایجاد سالمستوى الأفضل على ًا محركات الطائرات على البیئة فهمانبعاثات 
فقد عملت  والمنظمات الدولیة األخرى).التطورات في هیئات األمم المتحدة  - حمایة البیئة""بعنوان  A38-WP32ورقة العمل 

الجمعیة الدولیة ، وتعاونت مع المشتركل الفنیة ذات االهتمام المسائالجویة بشأن لمنظمة العالمیة لألرصاد ااإلیكاو مثًال مع 
وضع نماذج ضوضاء الطائرات واالنبعاثات الناجمة و  رشادات الفنیة المرتبطة بقیاسندسي السیارات فیما یخص إعداد اإللمه

إلى الوثائق الصادرة عن المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي  السادس عشرعنها. وتشیر القواعد القیاسیة البیئیة الواردة في الملحق 
  .الدولیة وتواصل اإلیكاو العمل مع هذه المنظمات بما یكفل الحفاظ على تحدیث المعلومات المرجعیةالفنیة واللجنة الكهربائیة 

  في اإلیكاواألخیرة ة یالتطورات البیئ  - ٧
وأتاحت هذه الندوة . مونتریال ١٦/٥/٢٠١٣إلى  ١٤في الفترة من بشأن البیئة  ةالثالث ندوتهاعقدت اإلیكاو   ١- ٧

لمعلومات بشأن التطورات األخیرة بغیة تیسیر المناقشات امحفًال لتداول المسائل المتعلقة بالطیران وتغیر المناخ، وجرى تبادل 
على  ت الندوةوركز الیكاو. العمومیة للجمعیة الثامنة والثالثین لالمتعلقة بالبیئة وعملیة صنع القرار الرفیعة المستوى في الدورة 

ة الطیران، والمؤسسات األكادیمیة ومؤسسات البحوث والمنظمات الدولیة إلیجاد حلول استراتیجیات وبرامج اإلیكاو، وصناع
  تغیر المناخ. ل األنشطة الدولیة الرامیة إلى التصديتكنولوجیة وعلمیة واقتصادیة في 

لة الطیران وتغیر المناخ، فُنشر في أعلى مسًا الذي یركز أیض ،إلیكاو عن البیئةل الثالثأما التقریر   ٢- ٧
للتطورات الرئیسیة المنبثقة عن ًا حصیلة شاملة ألعمال لجنة حمایة الطیران، ویشمل موجز  ، ویتضمن٢٠١٣أغسطس/سبتمبر 

أعمال خبراء لجنة حمایة البیئة وصناعة الطیران  یقدم آلیة فعالة إلقرار وتعمیم أنه للجنة حمایة البیئة. كما التاسعاالجتماع 
  .اإلنترنت. ویمكن االطالع على تقریر اإلیكاو عن البیئة على موقع اإلیكاو على ةاألكادیمیاألوساط و 
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  الخالصة  - ٨

دنى، یجب على األحد اللطیران المدني على البیئة إلى نشطة اتحقیقًا للهدف المتمثل في خفض اآلثار السلبیة أل  ١- ٨
  .ة البیئةنوعیبین نمو النقل الجوي في المستقبل و ًا مناسبًا أن تجد توازن األخرىالجهات المعنیة و اإلیكاو 

البیئیة في مجال الطیران، أفضل الخبرات الفنیة ووجهات  لمعالجة المسائلًا عالمی اإلیكاو، بوصفها محفالً وتجمع   ٢- ٨
معنیة بالبیئة. وتكفل هذه العملیة الحكومیة المنظمات غیر الو ین من صناعتي الطیران والفضاء نظر الدول األعضاء وممثل

  طریقة لمعالجة آثار الطیران على البیئة. أفضل والنتائج واالتجاهات في مداوالت اإلیكاو بشأن  التطوراتآخر  مراعاة
ر في االیكاو. ونتیجة لذلك، فمن المهم اشتقاق عملیة صنع القراظلت البیانات والتحلیالت عنصرًا هامًا في و   ٣- ٨

ذلك لط . ویسّ اآلراء المعلومات من خالل تحلیالت محكمة تجریها المنظمة وُتتاح لتیسیر اتخاذ القرارات القائمة على توافق
ت البیئیة ومواصلة ع الدول على توفیر البیانات والنماذج للتحلیال. وُتشجَ ةوالتحلیلی ةالفنیاألعمال الضوء على أهمیة وقیمة 

  االیكاو. اي تقوم بهتال األعمال التحلیلیةالمشاركة بنشاط في 
  

- -  - - -  - - -  -
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  المرفق

  الصادرة عن االجتماع تإلرشاداواقائمة الدراسات 
  للجنة حمایة البیئة  التاسع

. ویمكن الحصول على مطبوعات هابشأن ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات واإلرشاداتقائمة الدراسات  المرفقیتضمن هذا 
  موقع االیكاو المفتوح للجمهور.على للجنة حمایة البیئة  التاسعاالجتماع التي أعدها االیكاو غیر القابلة للبیع 

  ةعامعلومات م
 ) (جدید).Doc 10012للجنة حمایة البیئة ( التاسعتقریر االجتماع  •

  الضوضاء
 .الطائرات ضجیج —حمایة البیئة، المجلد األول  —باتفاقیة الطیران المدني الدولي  السادس عشرالملحق  •
 ).  المجلد األول – Doc 9501( إصدار إجازات الضوضاء للطائرات" الدلیل الفني للبیئة بشأن إجراءات  •
طویلة األجل الواألهداف المتوسطة و  الضوضاءتكنولوجیات خفض استعراض عن تقریر الخبراء المستقلین  •

  .)(جدید المرتبطة بها
  االنبعاثات
انبعاثات محركات  —حمایة البیئة، المجلد الثاني  —باتفاقیة الطیران المدني الدولي  السادس عشرالملحق  •

 .الطائرات
 المجلد الثاني). -  Doc 9501(الوثیقة  انبعاثات المحركاتبشأن إجراءات ترخیص الدلیل الفني للبیئة  •
 الكربون (جدید) أكسیدثاني الخاصة بلقاعدة القیاسیة في اط الترخیص و كتاب دوري عن شر  •
 العملیات

 إدارة الحركة الجویة (جدید).في إرشادات التقییم البیئي للتغییرات التشغیلیة المقترحة  •
 تراق الوقود وانبعاثاته (جدید)الفرص التشغیلیة لخفض اح •
 (جدید) الوقود باحتراقاألهداف التشغیلیة المتعلقة  •

  
  

  –ى ــانته –


