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  والثالثون الثامنة الدورة -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة   :من جدول األعمال ١٧البند 

 جیجأحكام عامة والض -  بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة
  ونوعیة الهواء المحلي 

  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة  المعنون " ١٨-٣٧تضي قرار الجمعیة العمومیة یق

وأن یحیط  " أن یداوم مجلس االیكاو على استعراض هذا البیانأحكام عامة والضوضاء ونوعیة الهواء المحلي –البیئة 
ضوء التطورات المستجدة منذ الدورة تم تنقیح هذا القرار على  ،ثم بما یلزم من تغییرات. ومن الجمعیة العمومیة علما

في مجال الطیران عن أنشطة لجنة حمایة البیئة  وهذه التنقیحات ناجمة باألساسوالثالثین للجمعیة العمومیة.   السابعة
  ). CAEP/9التاسع (بما في ذلك اجتماعها 

بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في " ةالمعنون A38-WP/34الورقة  ویرد في ورقة عمل منفصلة (هي
  .١٩- ٣٧بشأن تنقیح قرار الجمعیة العمومیة  مقترحٌ ) "تغیر المناخ -  مجال حمایة البیئة

قرار الجمعیة العمومیة المنقح بشأن البیان الموحد بسیاسات وتعتمد یرجى من الجمعیة العمومیة أن تستعرض : األجراء
المعروض في  ،عامة والضوضاء ونوعیة الهواء المحليالحكام األ - لمستمرة في مجال حمایة البیئةوممارسات االیكاو ا

   .المرفق

 األهداف
  :اإلستراتیجیة

  .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجويبالهدف االستراتیجي (ج)، ورقة العمل هذه مرتبطة 

الیها في مشروع ورقة عمل الجمعیة العمومیة المرفق طیه بشرط  سیتم االضطالع باألنشطة المشار  اآلثار المالیة:
و/أو من مساهمات من خارج  ٢٠١٦- ٢٠١٤توافر الموارد في میزانیة البرنامج العادلي للفترة 

  المیزانیة.
  التطّورات المستجدة في مجالي الطیران المدني والبیئة، A38-WP/25  المراجع:

A38-WP/26 ، ضوضاء وانبعاثات الطائرات مستقبلیة الناجمة عنالحالیة والاالتجاهات  
Doc 9958 ، ٨/١٠/٢٠١٠(في ساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة الالقرارات( 
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 المقدمة -١

بیان موحد بسیاسات  " المعنون ١٨-٣٧والثالثین القرار السابعة اعتمدت الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها   ١-١
".  وبموجــب الفقــرة ونوعیــة الهــواء المحلــي والضوضــاءاألحكــام العامــة  –لمســتمرة فــي مجــال حمایــة البیئــة وممارســات االیكــاو ا

سیاسات وممارسات االیكاو المستمرة فـي البیان المنّقح بشأن الثانیة من منطوق ذلك القرار، یقدم المجلس الى الجمعیة العمومیة 
  .نوعیة الهواء المحليو  والضوضاءاألحكام العامة  –مجال حمایة البیئة 

  الساريالتعدیالت على البیان الموحد   -٢
البیـــان  تشــّكل التــي )المرفقــات مــن (أ) الــى (حهـــي ثمــاني مرفقــات  ١٨-٣٧یتضــمن قــرار الجمعیــة العمومیــة   ١-٢

یــة العمومیــة الجمع تنقــیح قــراربهــذه الورقــة المرفــق  ویتضــّمن. ونوعیــة الهــواء المحلــي والضوضــاءاألحكــام العامــة بشــأن  الموحــد
عمل  تيوذلك على ضوء التطورات المستجدة منذ الدورة السابعة والثالثین. ویرد موجز هذه التنقیحات في ورق همرفقاتو  ١٨-٣٧

الورقـة و  فـي مجـالي الطیـران المـدني والبیئـة جدةالتطـورات المسـت: المعنونـة A38-WP/25الورقـة  ماللجمعیة العمومیة ه تینمنفصل
A38-WP/26  االتجاهات الراهنة والمقبلة في مجال الضوضاء وانبعاثات الطائراتنة: المعنو  

عـن أنشـطة حمایـة البیئـة فـي مجـال الطیـران بمـا أساسـا ناجمـة التنقیحات المقترحـة للمرفقـات مـن (أ) الـى (ح) و   ٢-٢
  ت األخرى. والتعاون مع المنظما األعمال المنجزة داخل األمانة العامة وأیضا عن، التاسعفي ذلك اجتماعها 

  وفیما یلي التنقحیات المقترحة الواردة في المرفق بهذه الورقة:  ٣-٢
 تغییرات طفیفة؛إدخال : العنوان •

 تغییرات تحریریة؛المرفق (أ):  •

ثـاني أوكسـید  قواعـد قیاسـیة بشـأن: إدخال تغییرات لتجسـید مـا یلـي: التقـدم المحـرز فـي وضـع المرفق (ب) •
ســـیمات الدقیقـــة؛ واتفـــاق لجنـــة حمایـــة البیئـــة فـــي مجـــال الطیـــران بشـــأن الج وقواعـــد قیاســـیة بشـــأنالكربـــون 

 المعاییر الجدیدة المتعلقة بالضوضاء؛ والتحدیثات بشأن التكنولوجیا واألهداف التشغیلیة الجدیدة؛

 ؛تغییرات تحریریةالمرفق (ج):  •

 المرفق (د): ال تغییر؛ •

الضوضــاء ب الخاصــةالقواعــد القیاســیة یتضــمن الــذي یــرات لــذكر أّن الفصــل الرابــع المرفــق (ه): إدخــال تغ •
 لقیود التشغیلیة؛ألغراض االصرامة في المستقبل) ال ینبغي استخدامه  مستویات(و 

اسـتخدام األراضـي  - )Doc 9184الجزء الثاني من دلیـل تخطـیط المطـارات ( ضمنالمرفق (و): تحدیثات  •
 نبعاثات؛، من أجل مراعاة اآلثار المترتبة عن االالبیئیة الرقابةو 

 ال تغییر؛ المرفق (ز): •

بالجســـــــیمات الدقیقـــــــة.الخاصـــــــة المرفـــــــق (ح): تحـــــــدیثات تجســـــــد األعمـــــــال الجاریـــــــة فیمـــــــا یتعلـــــــق بالقواعـــــــد القیاســـــــیة  •
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  المقترحة اآلثار المالیة المترتبة عن اإلجراءات  -٣
ل جدیـدة تضـطلع بهـا الى أعمـا ١٨-٣٧ قرار الجمعیة العمومیةستؤدي بعض التعدیالت المقترح ادخالها على   ١-٣

أن تقوم األمانـة العامـة باألعمـال الالزمـة فـي حـدود المـوارد المتاحـة فـي مشـروع  المتوقعلجنة حمایة البیئة واألمانة العامة. ومن 
، مـن مهـام جدیـدةاألمانـة العامـة معرفـة مـا سـیطلب مـن الوقـت الـراهن  فـيالصعب  بید أّنه من . ٢٠١٦-٢٠١٤المیزانیة للفترة 

  .لب األمر مساهمات من خارج المیزانیةیتطوقد 
  

— — — — — — — —  
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  المرفق

  للجمعیة العمومیة بغرض اعتماده والثالثین الثامنةمشروع قرار معروض على الدورة 

 والضوضــاءاألحكــام العامــة  –بیــان موحــد بسیاســات وممارســات االیكــاو المســتمرة فــي مجــال حمایــة البیئــة :  X/١٧القــرار 
  المحليونوعیة الهواء 

عادیـة اعتمـاد مـن دوراتهـا ال، أن تواصـل فـي كـل دورة  ١٨-٣٧ ٢٢-٣٦ الجمعیة العمومیة قـد قـررت، بموجـب قرارهـا لما كانت
  ،البیئة المستمرة في مجال حمایةاالیكاو البیان الموحد بسیاسات وممارسات 

  ،مترابطة موضوعات محددة ولكن یتكون من نص تمهیدي وعدد من المرفقات بخصوص ، ١٨-٣٧ ٢٢-٣٦ القرار ولما كان
 والثالثین للجمعیة العمومیة فـي مجـال السابعة السادسةالتعبیر عن التطورات التي استجدت منذ الدورة إلى الحاجة إلى  وبالنظر
  .انبعاثات محركات الطائراتو  ضوضاء
 /١٩-٣٧القـــــرارمنـــــاخ العـــــالمي (إلـــــى الحاجـــــة إلـــــى إدراج سیاســـــة محـــــددة لالیكـــــاو لمعالجـــــة تـــــأثیر الطیـــــران علـــــى ال وبـــــالنظر

تغیـر المنـاخ)، والشـاغل المتزایـد  -: بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكـاو المسـتمرة فـي مجـال حمایـة البیئـة  ..-  ٣٨ لقرارا 
  بشأن الطیران وتغیر المناخ كجزء من سیاسات وممارسات االیكاو المتعلقة بحمایة البیئة.

  فإن الجمعیة العمومیة:
بیان موحد بسیاسات وممارسات  :..-٣٨القرار١٩- ٣٧القرار، مع أدناه المذكورةن مرفقات هذا القرار أ تقرر  -١

المستمرة  االیكاوالبیان الموحد بسیاسات وممارسات تشكل  تغیر المناخ، -االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة 
والثالثین للجمعیة  الثامنة السابعةالدورة  اماختتقائمة عند حسبما كانت هذه السیاسات في مجال حمایة البیئة، 

  العمومیة:
  ةعاملمحة   —  المرفق (أ)

  بشأن نوعیة البیئة اإلرشادیةوالمواد  واإلجراءاتوضع القواعد والتوصیات   —  المرفق (ب)
  الطائرات ضوضاءللسیطرة على  السیاسات والبرامج المبنیة على "النهج المتوازن"  —  المرفق (ج)
الطـائرات النفاثـة دون الصـوتیة التـي تتجـاوز ضوضـاؤها المسـتویات المنصـوص علیهـا  سحب  —  )المرفق (د

  عشر  في المجلد األول من الملحق السادس
  في المطارات ضوضاءلللحد من افرض القیود التشغیلیة المحلیة   —  )هالمرفق (

  استخدام األراضي وٕادارةتخطیط   —  المرفق (و)
  مشكلة الفرقعة الصوتیة –رع من الصوت الطائرات األس  —  )زالمرفق (

  نوعیة الهواء المحليأثر الطیران على   —  المرفق (ح)
سیاسات وممارسات العمومیة  على نظر كل دورة عادیة تعقدها الجمعیةالمجلس أن یعرض إلى  تطلب  -٢

  .افي مجال حمایة البیئة لتستعرضه االیكاو
بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة / :  ..-٣٨ ٩١- ٣٧القرارمع القرار  أن هذا القرار تعلن  -٣

 .١٩- ٣٧و ١٨- ٣٧القرارین  ٢٢-٣٦ القرار محل بخالف ،تغیر المناخ -في مجال حمایة البیئة 
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  المرفق (أ)

  ةعاملمحة 
أن یسـاعد  تـنص علـى أن "تطـور الطیـران المـدني الـدولي مسـتقبال یمكـن اتفاقیـة الطیـران المـدني الـدوليدیباجـة لما كانت 
من تلك االتفاقیة تنص  الرابعة واألربعینالمادة  وأنالصداقة والتفاهم بین أمم العالم وشعوبه...."،  وٕابقاء إیجادكثیرا على 

على أنه ینبغي للمنظمة "العمل علـى تطـویر مبـادئ وتقنیـات المالحـة الجویـة الدولیـة وعلـى تعزیـز تخطـیط وتطـویر النقـل 
  نقل جوي یتسم باألمان واالنتظام والفعالیة واالقتصاد".إلى بیة احتیاجات شعوب العالم الجوي الدولي من أجل تل

من الممكن تقلیل العدید من اآلثار الضارة للطیران المدني على البیئة بتطبیق تدابیر شاملة تتضمن التحسینات  ولما كان
اءة، واالســـتخدام المالئـــم آللیـــات تخطـــیط المطـــارات، التكنولوجیـــة وٕادارة الحركـــة الجویـــة واإلجـــراءات التشـــغیلیة األكثـــر كفـــ

  وتخطیط وٕادارة واستخدام األراضي، والتدابیر القائمة على آلیات السوق.
لدى االیكاو قد وافقت على االستمرار في متابعة جمیع مسـائل الطیـران المتعلقـة بالبیئـة  عضاءجمیع الدول األ ولما كانت

  إرشادات سیاسیة بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرى. والحفاظ كذلك على المبادرة في وضع
  منظمات دولیة أخرى تؤكد على أهمیة السیاسات البیئیة التي تؤثر على النقل الجوي. ولما كانت
اهم بـین الشـعوب واألمـم النمو المستدام للطیران مهما للنمو والتنمیة االقتصـادیین والتجـارة والتبـادل الثقـافي والتفـ ولما كان

  في المستقبل، لذلك یجب اتخاذ إجراءات بسرعة لضمان توافقه مع نوعیة البیئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارة.
عـن آثـار الطیـران علـى البیئـة ضـروریة كـي تعـد االیكـاو وأفضـل المعلومـات المتـوافرة المعلومات الموثوق فیها  ولما كانت

  بها.  سة الخاصةالسیا عضاءاألودولها 
وانبعاثات المحركات، فثمة  ضوضاءبقدر ما توجد أوجه ترابط معترف بها بین آثار الطیران على البیئة، مثل ال ولما كانت

  حاجة للنظر فیها عند تحدید سیاسات مراقبة المصادر والتخفیف التشغیلي.
لجة آثار انبعاثات الطیران من غازات الدفیئة على إدارة وتصمیم المجاالت الجویة یمكن أن یؤدیا دورا في معا ولما كانت

المنـــاخ العـــالمي، وأنـــه ینبغـــي أن تعـــالج الـــدول، فردیـــا أو جماعیـــا علـــى أســـاس إقلیمـــي، المســـائل االقتصـــادیة والمؤسســـیة 
  بذلك.  المتعلقة

ئــة ومــن أجــل وضــع التعــاون مــع المنظمــات الدولیــة األخــرى مهمــا إلحــراز تقــدم فــي فهــم آثــار الطیــران علــى البی ولمــا كــان
  السیاسات المالئمة لمعالجة هذه اآلثار.

بأهمیة البحث والتطویر في مجال كفاءة اسـتخدام الوقـود وبـدائل الوقـود للطیـران التـي سـتتیح عملیـات النقـل الجـوي  ٕاقراراو 
  الدولي بتأثیر أقل على البیئة.

  فإن الجمعیة العمومیة:
لمتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطیران المدني الدولي، ، بصفتها وكالة األمم اأن االیكاو تعلن  - ١

تقر تها، وأنها لجتعي اآلثار الضارة بالبیئة والتي قد تكون متعلقة بنشاط الطیران المدني، وأنها ستستمر في معا
طیران عن تحقیق أقصى درجة من التوافق بین التطور اآلمن والمنظم لل األعضاءمسؤولیة دولها بمسؤولیتها و ب

بمسؤولیاتها، فإنها  األعضاء هاودولوعند اضطالع االیكاو   المدني من ناحیة ونوعیة البیئة من ناحیة أخرى.
  یلي:  سوف تسعى للقیام بما

  الطائرات. ضوضاءالحد أو الخفض من عدد المتأثرین ب  أ)
  الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات على نوعیة الهواء المحلي.  ب)
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  أو الخفض من أثر انبعاثات غازات الدفیئة من الطیران على المناخ العالمي. الحد  ج)
المتعلقة الدولي في كل مسائل الطیران المدني أهمیة مواصلة إثبات االیكاو لدورها القیادي على  دتشدّ   - ٢

تعترف بخطورة  ائللسیاسة بشأن هذه المسل إرشادات إعدادالمجلس أن یحتفظ بزمام المبادرة في إلى تطلب بالبیئة و
  التحدیات التي یواجهها القطاع.

الطائرات وانبعاثات محركات  ضوضاءإلى المجلس أن یقّیم بانتظام الوقع الحالي والمستقبلي ل تطلب  - ٣
  الطائرات واالستمرار في إعداد أدوات لهذا الغرض.

التدابیر المؤدیة إلى التخفیف لقة بالمتعبمسألة الترابط والتبادل  إبقاء وتحدیث المعرفةإلى المجلس  تطلب  - ٤
  .بغیة اتخاذ القرارات على النحو األمثل من تأثیر الطیران على البیئة

تقییم التي یمكن أن تستخدمها الدول لإلى المجلس أن یضع مجموعة من المؤشرات البیئیة للطیران  تطلب  - ٥
  زمة للتخفیف من تأثیر الطیران على البیئة.القواعد والسیاسات والتدابیر الالوفعالیة أداء عملیات الطیران 

الطائرات  ضوضاءإلى المجلس أن ینشر معلومات عن الوقع واالتجاهات في الحاضر والمستقبل ل تطلب  - ٦
وانبعاثات محركات الطائرات وعن سیاسة االیكاو وموادها اإلرشادیة في مجال البیئة بطریقة مالئمة، مثال من خالل 

  تظمة والحلقات الدراسیة.تقدیم التقاریر المن
 األعضاء ، وتحث الدولالمتعلقة بالبیئة االیكاوأن تواصل تقدیم دعمها النشط ألنشطة إلى الدول  تدعو  - ٧

  على دعم األنشطة غیر المتوقعة في المیزانیة عن طریق تقدیم مستوى معقول من المساهمات الطوعیة.
علومات والبیانات العلمیة الالزمة لتمكین االیكاو من تقویة الدول والمنظمات الدولیة إلى تقدیم الم تدعو  - ٨

  عملها في هذا المجال.
وهیئات األمم المتحدة األخرى بشأن دولیة المنظمات مواصلة التعاون الوثیق مع الالمجلس على  تشجع  - ٩

  فهم آثار الطیران على البیئة وبشأن وضع السیاسات لمعالجة هذه اآلثار.
التطور المنتظم  تؤثر سلبا علىفي مجال البیئة من شأنها أن  تدابیراالمتناع عن اتخاذ  الدول علىتحث   -١٠

  المدني الدولي. والمستدام للطیران
  )بالمرفق (

  واإلجراءاتوضع القواعد والتوصیات 
  بشأن نوعیة البیئة اإلرشادیة المواد/أو و

كثیـرة فـي العـالم مازالـت تثیـر القلـق العـام وتحـد مـن تطـویر  الطائرات فـي المنـاطق المجـاورة لمطـارات ضوضاءمشكلة  لما كانت
  بشأنها.ة مالئم إجراءاتوتتطلب اتخاذ  ،البنیة األساسیة للمطارات

علـى كـل مـن المسـتویین  علـى البیئـة نبعاثـات الطـائراتالمجتمع العلمي یحّسن فهم أوجـه عـدم التأكـد المرتبطـة بتـأثیر ان ولما كا
  ویقتضي اتخاذ إجراءات مالئمة. التأثیر مصدرا للقلق المحلي والعالمي، یظل هذا

ونوعیــة  ضوضــاءوعملیــات الطــائرات عنــد معالجــة الشــواغل المتصــلة بال التكنولوجیــابــأن ثمــة أوجــه تــرابط متعلقــة بتصــمیم  وٕاقــرارا
  الهواء المحلي وتغیر المناخ.

على وضع مزیـد مـن القواعـد  بغرض المساعدة) CAEP(المجلس قد أنشأ لجنة معنیة بحمایة البیئة في مجال الطیران  ولما كان
  محركات.الالطائرات وانبعاثات  ضوضاءل اإلرشادیةوالمواد  واإلجراءاتوالتوصیات 
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، الــذي یشــتمل علــى قواعــد الطــائرات ضوضــاء  المجلــس قــد اعتمــد المجلــد األول مــن الملحــق الســادس عشــر بعنــوان: ولمــا كــان
 اإلقــالعوالهبــوط والطــائرات عمودیــة  اإلقــالعن الصــوتیة (باســتثناء الطائـــرات قصــیرة الطــائرات دو  ضوضــاءتــرخیص مســتویات 

  بذلك. عضاءاألوالهبوط)، وأخطر الدول 
، الـذي یشـتمل علـى انبعاثـات محركـات الطـائرات  المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السـادس عشـر بعنـوان: ولما كان

  بذلك. عضاءاأل ات الطائرات الجدیدة، وأخطر الدولقواعد بشأن االنبعاثات لترخیص محرك
  ؛ترخیص انبعاثات الجسیمات الدقیقة شروطالمجلس قد شرع في األعمال المتعلقة بوضع  وحیث أنّ 
بشــأن  ةعالمیـ لقواعـد قیاسـیةالتـرخیص  شـروطبشــأن  لجنــة حمایـة البیئـة فـي مجـال الطیـران باالتفـاق الـذي توصـلت إلیـهوترحیبـا 

المجلـس قـد بـدأ العمـل فـي وضـع واعتمـاد معیـار لثـاني أوكسـید الكربـون  ولمـا كـان   ي أكسید الكربون من الطـائراتانبعاثات ثان
  .اإلجراء للطائرات وأحاط الدول المتعاقدة علما بهذا

اثـــات الطـــائرات وانبع ضوضـــاءمـــن االیكـــاو بشـــأن تـــدابیر معالجـــة الشـــواغل البیئیـــة المتعلقـــة ب السیاســـیةاإلرشـــادات  ولمـــا كانـــت
  نشرها.و  تطویرها وتعدیلها محركاتها قد تم

مـع إحـراز تقـدم وأكاسـید النیتـروجین  ضوضـاءمتوسـطة وطویلـة األجـل لخفـض ال المجلـس قـد اعتمـد أهـداف تكنولوجیـة ولما كان
  أهداف تكنولوجیة وتشغیلیة لخفض حرق الطائرات للوقود.و   في تحقیق كبیر
  :الجمعیة العمومیةفإن 

 إلدراجهاالطائرات  ضوضاءبخصوص  صرامةالقیاسیة الجدیدة األكثر د المستمرة للقاعدة بالفوائ ترحب  - ١
وبالعمل الذي  ١/١/٢٠٠٦والتي دخلت حیز النفاذ في  في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر

  .ضوضاءلل صرامةبشأن تقییم تصورات من أجل قواعد أكثر  ٢٠١٠بدأ في عام 
 صرامةفي القواعد القیاسیة الجدیدة األكثر  ،٢٠١٠مایو/أیار  ٢٠١٣یونیو في ظر المجلس ترحب بن  - ٢

أو بعد هذا  ٣١/١٢/٢٠٢٠أو بعد هذا التاریخ ، وفي  ٣١/١٢/٢٠١٧الضوضاء التي من المقرر تطبیقها في بشأن 
ن التي من المعتزم أن تطبق في النبعاثات أكاسید النیتروجی؛ طنا ٥٥التاریخ بالنسبة للطائرات التي یقّل وزنها عن 

فضال عن النظر في وقف إلنتاج محركات الطائرات التي ال تفي بالقواعد القیاسیة الراهنة النبعاثات  ٣١/١٢/٢٠١٣
  .٣١/١٢/٢٠١٢أكاسید النیتروجین من المعتزم أن یطبق في 

وضاء التي من المقرر ، في القواعد القیاسیة الجدیدة بشأن الض٢٠١٣ترحب بنظر المجلس، في یونیو   - ٣
  ؛قالبة أو بعد هذا التاریخ على الطائرات التي تعمل بمراوح ١/١/٨٢٠١اعتبارا من تطبیقها 

وضع قاعدة قیاسیة لثاني أوكسید  مواصلةل ٢٠١٣یونیو ترحب بالخطة التي وافق علیها المجلس في   -  ٤ ٣
  .٢٠١٦بحلول سنة  ووضعها في صیغتها النهائیة الكربون للطائرات

التي تعالج  اإلرشادیةوالمواد  واإلجراءاتالمجلس أن یواصل بنشاط وضع القواعد والتوصیات إلى تطلب   -  ٥ ٤
  األخرى. تأثیر الطیران على البیئة، وذلك بمساعدة وتعاون هیئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولیة

لوجیة متوسطة األجل وطویلة األجل األهداف التكنو  ٢٠١٣یونیو  ٢٠١٠مایوترّحب باعتماد المجلس في   -  ٦ ٥
وانبعاثات محركاتها  واألهداف التكنولوجیة والتشغیلیة للحد من استهالك الطائرات للوقود الطائرات ضوضاءلخفض 

  .من أكاسید النیتروجین
تطلب إلى المجلس أن یضع أهدافا تكنولوجیة وتشغیلیة متوسطة األجل وطویلة األجل الحتراق وقود   - ٦

التي وضعت مؤخرا، وذلك بمساعدة وتعاون  ضوضاء، إلى جانب أهداف أكاسید النیتروجین وخفض الالطائرات
  الهیئات األخرى في المنظمة والمنظمات الدولیة األخرى.
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 ضوضاءال يالمجلس ضمان مواصلة لجنة حمایة البیئة في مجال الطیران لبرنامج عملها في مجالإلى تطلب   - ٧
  .، وٕاتاحة الموارد الالزمة لتحقیق ذلكمن أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما یمكن ،سرعةواالنبعاثات على وجه ال

حالیا في لجنة حمایة البیئة في مجال  بالشكل الكافيمن أقالیم العالم غیر الممثلة  األعضاءتحث الدول   - ٨
  تلك اللجنة. أعمالأن تشارك في على الطیران 

والمنظمات الدولیة بكافة المعلومات عن التدابیر المتاحة لخفض تأثیر  تطلب إلى المجلس أن یزود الدول  - ٩
  عملیات الطیران على البیئة بحیث یمكن اتخاذ اإلجراءات باستخدام التدابیر الفعالة المالئمة.

 عمال بالفقرة االیكاو، األحكام التي وضعتها ما هو مالئمعلى أن تتبع، حسب  األعضاء تحث الدول  -١٠
  .هذا المرفقمن ) ٥ ٤(

تطلب إلى المجلس أن یواصل العمل في وضع سیناریوهات واستخدامها لتقییم تأثیر انبعاثات الطیران   -١١
  على البیئة في المستقبل والتعاون مع المنظمات الدولیة األخرى في هذا المجال.

  المرفق (ج)

  الطائرات ضوضاءللسیطرة على " السیاسات والبرامج المبنیة على "النهج المتوازن

مــن التوافــق فــي مجــال الطیــران المــدني  قــدر عملــي ممكــنأكبــر  التوصــل الــى هــو التشــجیع علــى االیكــاوأحــد أهــداف  لمــا كــان
  األنظمة البیئیة.في  سیما والالدولي، 
 قیـالطـائرات یمكـن أن یع ضوضـاءللتخفیـف مـن  وٕاقلیمیـةالقیام على نحو غیر منسـق بوضـع سیاسـات وبـرامج وطنیـة  ولما كان

  دور الطیران المدني في التنمیة االقتصادیة.
د عملیــات الطــائرات، وأثــارت الطــائرات فــي كثیــر مــن المطــارات قــد أدت إلــى اتخــاذ تــدابیر تقّیــ ضوضــاءحــدة مشــكلة  ولمــا كانــت

  مطارات جدیدة. إنشاءمعارضة قویة ضد توسیع المطارات الحالیة أو 
عـن تحقیـق أقصـى قـدر مـن التوافـق بـین تطـویر الطیـران المـدني علـى نحـو آمـن  قـد قبلـت المسـؤولیة الكاملـة االیكـاو ولما كانـت

واقتصـادي ومـنظم مـن ناحیـة، والحفـاظ علـى نوعیــة البیئـة مـن ناحیـة أخـرى، ولمـا كانــت تسـعى بنشـاط إلـى تحقیـق مفهـوم "الــنهج 
  بشأن كیفیة تنفیذ الدول لهذا النهج. إرشاداتالطائرات ووضع  ضوضاء لخفضالمتوازن" 

مطـار ثـم تحلیـل الفـي  ضوضاءیتكون من تحدید مشكلة ال االیكاوالذي وضعته  ضوضاءالنهج المتوازن للتعامل مع ال ما كانول
عنـد المصـدر،  ضوضـاءخفـض ال عن طریق استكشاف أربعة عناصر رئیسیة هي:  ضوضاءالمختلف التدابیر المتاحة لخفض 

، وفــرض القیــود التشــغیلیة، بهــدف معالجــة مشـــكلة ضوضــاءلیة لتقلیــل الالتشــغی واإلجــراءاتاســتخدام األراضــي،  وٕادارةوتخطــیط 
  .من حیث التكلفة فعالیةبأقصى  ضوضاءال

ــان ــا ك  السیاســات عضــاءاألالطــائرات یعــد أداة أساســیة لتضــع االیكــاو ودولهــا  ضوضــاءتقیــیم الوقــع الحاضــر والمســتقبلي ل ولم
  .العامة

وكـل دولـة هـي التـي تتحمـل فـي  ، عضـاءاألوالمفاضـلة بینهـا أمـر فـي یـد الـدول  تنفیذ عناصر النهج المتـوازن عملیة ولما كانت
  في مطاراتها، على أساس سیاسات وقواعد االیكاو. ضوضاءنهایة األمر مسؤولیة وضع الحلول المالئمة لمشكالت ال

ت عن النهج المتوازن للسیطرة علـى التي أعدتها االیكاو لمساعدة الدول على تنفیذ النهج المتوازن (إرشادا اتاإلرشاد ولما كانت
  قد تم تحدیثها فیما بعد. (Doc 9829)الطائرات  ضوضاء
نهـج یختلـف  إتبـاعممـا یسـتدعي  ة،المعنیـ اتمـع الخصـائص المحـددة للمطـار  ضوضاءحلول مشكالت الضرورة مواءمة ل وٕادراكا

  اثلة في المطارات.متمال ضوضاءالتطبیق حلول مماثلة على مشكالت وٕامكانیة من مطار إلى آخر، 
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سـیما  وال ،عـن تكـالیف كبیـرة علـى المشـغلین وغیـرهم مـن الشـركاء المعنیـین ضوضـاءتـدابیر معالجـة ال إلمكانیـة أن تسـفر وٕادراكا
  النامیة. من البلدان
تـؤثر علـى  الموضـوع قـدهـذا ألن لـدى الـدول التزامـات قانونیـة واتفاقـات قائمـة وقـوانین سـاریة وسیاسـات ثابتـة ذات صـلة ب وٕادراكا

  تنفیذها "للنهج المتوازن" لالیكاو.
  .ضوضاءكون قد وضع سیاسات أوسع للسیطرة على الیألن بعض الدول قد  وٕادراكا

ــالنظر إلــى  باالستعاضــة عــن الطــائرات المســتوفیة لشــروط  ضوضــاءأن التحســینات التــي أنجزتهــا مطــارات كثیــرة فــي مجــال الوب
، الــواردة فــي الفصــل الثــاني مــن المجلــد األول مــن الملحــق ضوضــاءواعــد تــرخیص الالفصــل الثــاني (الطــائرات التــي اســتوفت ق

المنصــوص علیهـــا فـــي الفصـــل الثالــث مـــن المجلـــد األول مـــن  ضوضـــاءتجـــاوز مســـتویات الیها ضوضــاءالســادس عشـــر، ولكـــن 
ل، وال ینبغـي النیـل سـتمرار النمـو فـي المسـتقبالتحسـینات تسـتحق الحمایـة  هـي ،اضوضـاءالملحق السادس عشـر) بطـائرات أقـل 

  حول المطارات. العشوائیةمنها بالتعدیات العمرانیة 

  الجمعیة العمومیة:فإن 
فــي معالجــة  لالیكــاواالیكــاو، والمنظمــات الدولیــة، أن تعتــرف بالــدور القیــادي  فــي األعضــاءجمیــع الــدول  تناشــد  -١

  الطائرات. ضوضاءمشكالت 
  الدول على ما یلي: تحث  -٢

) وااللتزامات Doc 9829( االیكاو إلرشاداتالمراعاة التامة   ، معضوضاءازن للسیطرة على الاعتماد نهج متو   أ)
الموضوع، عند معالجة هذا القانونیة واالتفاقات القائمة والقوانین الساریة والسیاسات الثابتة ذات الصلة ب

  في مطاراتها الدولیة. ضوضاءمشكالت ال
 ، بما فياإلجراءاتعلى تنفیذ هذه  اإلشراف، أو ضوضاءتخفیف ال شفافة للنظر في تدابیر إجراءاتوضع   ب)

  ذلك:
في المطار المعني، اعتمادا على معاییر موضوعیة وقابلة للقیاس  ضوضاءتقدیر حجم مشكلة ال  )١

  وعوامل أخرى ذات صلة.
اختیار م في االستناد إلى هذا التقییتقییم التكالیف والمنافع المحتملة لمختلف التدابیر المتاحة، و   )٢

  التكالیف.بأقل تحقیق أقصى منفعة بیئیة إلى التدابیر التي تهدف 
  النزاعات. االعتماد علیها في فضمع الجهات المعنیة و علیها نشر نتائج التقییم من أجل التشاور   )٣

  :الدول على ما یلي تشجع  -٣
عند المصدر  ضوضاءال خفضإلى ث والتكنولوجیا الهادفة و تشجیع ودعم الدراسات وبرامج البح  أ)

  مع مراعاة أوجه الترابط مع الشواغل البیئیة األخرى.  أخرى. بوسیلةبأي  خفضها أو
المناطق  العشوائیة فياستخدام األراضي للحد من التعدیات العمرانیة  وٕادارةتطبیق سیاسات تخطیط   ب)

، بما یتوافق مع ضوضاءبال في المناطق المتأثرة ضوضاء، وتطبیق تدابیر تخفیف الضوضاءالمتأثرة بال
  المرفق (و) بهذا القرار.

مع وضع أوجه  ،بالسالمة اإلضراربدون  قدر اإلمكان ضوضاءالتشغیلیة لتخفیف ال اإلجراءاتتطبیق   ج)
  الترابط مع الشواغل البیئیة األخرى في االعتبار.
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بعد دراسة المنافع الممكن تحقیقها  الوعدم تطبیقها إالمالذ األول،  باعتبارهاعدم تطبیق القیود التشغیلیة   د)
ومع مراعاة التأثیر  ) بهذا القرارهبطریقة تتوافق مع المرفق (و لنهج المتوازن، األخرى ل عناصرالمن 

  .المحتمل لهذه القیود على المطارات األخرى
  :القیام بما یلي الدولإلى  تطلب  -٤

  .قدر اإلمكان هاوسیاسات هاوخطط هاعلى نحو وثیق لضمان االتساق بین برامج العمل المشترك  أ)
مع مبدأ عدم التمییز الوارد في المادة الخامسة عشرة  ضوضاءخفض التطبیق أي تدابیر ل یتوافقأن  ضمان  ب)

  من اتفاقیة شیكاغو.
  النامیة. مراعاة الظروف االقتصادیة الخاصة للبلدان  ج)

 ضوضـــاءمشـــكلة  حـــّدة مـــن بـــالتخفیفالمجلـــس بسیاســـاتها وبرامجهـــا المتعلقـــة  إعـــالمأن تواصـــل إلـــى الـــدول تـــدعو   -٥
  الطائرات في الطیران المدني الدولي.

  :القیام بما یلي المجلسإلى تطلب   -٦
  الطائرات. ضوضاءإجراء تقییم متواصل لتطور أثر   أ)

وجعلها مستجیبة لحاجات  Doc 9829الوثیقة  ضمان تحدیث المواد اإلرشادیة عن النهج المتوازن الواردة في  ب)
  الدول.

  .توازن، من خالل عقد حلقات دراسیة، على سبیل المثالتعزیز استخدام النهج الم  ج)
الــدول تقــدیم الــدعم المناســب ألعمــال االیكــاو علــى وضــع اإلرشــادات وأي أعمــال إضــافیة بشــأن المنهجیــات  تناشــد  -٧

  .حسب االقتضاء ،ضمن إطار النهج المتوازن وتقییم تأثیر التدابیر أو فعالیتها

  المرفق (د)
  سحب الطائرات النفاثة دون الصوتیة التي تتجاوز ضوضاؤها المستویات المنصوص علیها

  في المجلد األول من الملحق السادس عشر
  عشر. السادس ملحقالطائرات النفاثة دون الصوتیة محددة في المجلد األول من ال ضوضاءقواعد ترخیص مستویات  لما كانت
، مــن العملیــات ضوضــاءالســحب، ألغــراض هــذا المرفــق، هــو ســحب فئــة مــن الطــائرات، علــى أســاس الهــذا تعریــف  ولمــا كــان

  كثر.األأو الواحدة دولة المطارات جمیع الدولیة في 
البلـدان التــي  بـل جمیــعحمایـة البیئــة فـي مجــال الطیـران قــد خلصـت إلــى أن السـحب العــام لطـائرات الفصــل الثالـث مــن ق ولمـا كانــت

  والمنافع. التكالیفال یمكن تأییده على أساس فرضت قیودا تشغیلیة على عملیات طائرات الفصل الثاني، أمر 
الطـائرات التـي تتجـاوز ضوضـاؤها المسـتویات الـواردة فـي الفصـل الثالـث بالمجلـد من الخدمة  تبعض الدول قد سحب ولما كانت

 تنظــر فــي األخــرى قــد شــرعت فــي هــذا الســحب وبعــض الــدولكانــت بعــض الــدول فــي حــین و  ،األول مــن الملحــق الســادس عشــر
  .هذا السحب إمكانیة تصنیف

  في الملحق السادس عشر لیس فرض القیود التشغیلیة على الطائرات.الواردة  ضوضاءلامن قواعد  الهدفن أل وٕادراكا
سـیما علـى  تكالیف شركات الطیران وتفرض عبئـا اقتصـادیا ثقـیال، الن القیود التشغیلیة على الطائرات الحالیة تزید من أل وٕادراكا

  البلدان النامیة.، مثلما هي الحال في تجهیز أساطیلهم إلعادةمشغلي الطائرات الذین قد ال یملكون الموارد المالیة الالزمة 
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ل دولة بالمصاعب التي تواجهها اعتراف كإلى الطائرات یجب أن یستند  ضوضاءإلى  ىأن حل المشاكل التي تعز وبالنظر إلى 
  .منهاالمختلفة لكل  شواغلالالدول األخرى، وٕالى تحقیق التوازن بین 

  فإن الجمعیة العمومیة:
ها المستویات الواردة فـي الفصـل الثالـث مـن ؤ ضوضا التي تتجاوز الدول على أال تفرض أي سحب للطائرات تحث  -١

  یلي: تنظر في ماالمجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن 
ألجل األساطیل الراهنة من هذه الطائرات سیوفر الحمایة الضروریة من  االستنفاذ الطبیعيكان إذا ما   أ)

  حول مطاراتها. ضوضاءال
بوضع أنظمة تمنع المشغلین الجویین التابعین لها من  إماكان یمكن تحقیق الحمایة الضروریة إذا ما   ب)

 لإلسراعبوضع حوافز  وٕامااطیلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، أسإلى أي طائرات كهذه  إضافة
  بتحدیث األساطیل.

كان یمكن تحقیق الحمایة الضروریة بقیود یقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها هذه إذا ما   ج)
وعلى الفترات الزمنیة التي ، ضوضاءلمشكالت ال ُمحِدثةأو أعلنت أنها  ضوضاءللمشكالت ا محدثةالدول 

  أكبر. إزعاجافیها  ضوضاءتسبب ال
بنوایاها  وٕاشعارهاقیود من آثار على الدول المعنیة األخرى، واستشارة هذه الدول، ال فرضما یترتب على   د)

  قبل تنفیذها بزمن معقول.
سـحب الطـائرات التــي  ،طـوق هـذا القــراربـالرغم مـن االعتبــارات المـذكورة فـي الفقـرة األولــى مـن من ،تقــرر التـيالـدول  تحـث  -٢

ها ضوضـاءولكـن  ،عشـر  المنصوص علیها في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس ضوضاءتمتثل لقواعد ترخیص ال
  :یلي على أن تقوم بما عشر  تجاوز المستویات المنصوص علیها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادسی

إلى د القیود بحیث یمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطیر حالیا أن تحد  أ)
  تقل عن سبع سنوات.  تدریجیا على مدى فترة من الزمن ال اأقالیمها، سحب

سنة على تاریخ  ٢٥قیودا على عملیات أي طائرات قبل مرور  ،قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله ،أال تفرض  ب)
   أول شهادة صالحیة لها. إصدار

أي  عریضة الجسم موجودة حالیـا، أو اتقیودا على عملیات أي طائر  ،قبل انتهاء الفترة المذكورة ،أال تفرض  ج)
  .١إلى  ٢مزودة بمحركات تكون نسبة التجاوز الجانبي فیها أعلى من  اتطائر 

  القیود المفروضة. جمیعوجمیع الدول المعنیة ب االیكاوأن تبلغ   د)
  یلي: ما بهدف تحقیق يواألقالیم واإلقلیميالدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي  بشدة تشجع  -٣

دون فرض معاناة اقتصادیة شدیدة بعلى المجتمعات المحلیة حول المطارات، وذلك  ضوضاءال تأثیرتخفیف   أ)
  على مشغلي الطائرات.

ین للبلدان النامیة فیما یخص الطائرات المستوفیة لشروط الفصل االعتبار لمشكالت المشغلین التابع إقامة  ب)
التي ال یمكن تبدیلها قبل نهایة فترة سحب الطائرات، بشرط تقدیم مـا یثبت و الثاني والمسجلة فیها حالیا، 

وجود طلب شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفیة لشروط الفصل الثالث، 
  بول أول تاریخ لتسلیم الطائرات.وبشرط ق

األصـلیة أو المجـددة،  ضوضـاءبموجب شـهادة ال ،الدول على أال تفرض تدابیر لسحب الطائرات التي تمتثل تحث  -٤
  عشر. الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس في الفصل الثالث أوالمنصوص علیها  ضوضاءلقواعد ترخیص ال

تفـرض أي قیـود تشـغیلیة علـى الطـائرات المسـتوفیة لشـروط الفصـل الثالـث، مـا لـم یكـن ذلــك الـدول علـى أال  تحـث  -٥
  .) بهذا القرارهووفقا للمرفقین (ج) و( ضوضاءللسیطرة على ال االیكاومن النهج المتوازن الذي وضعته  جزءا
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ســـاطیلهم بمـــا یزیـــل بتحــدیث أ إلـــى اإلســـراعالــدول علـــى أن تســـاعد مشــغلي الطـــائرات فـــي جهـــودهم الرامیــة  تحـــث  -٦
العقبات ویسمح لجمیع الدول بالحصـول، سـواء باالسـتئجار أو بالشـراء، علـى طـائرات مسـتوفیة لشـروط الفصـل الثالـث، بمـا فـي 

  االقتضاء. ذلك تقدیم المساعدة الفنیة متعددة األطراف حسب
  )هالمرفق (

  في المطارات ضوضاءالللحد من فرض القیود التشغیلیة المحلیة 
  عشر. السادس الطائرات النفاثة دون الصوتیة مقررة في المجلد األول من الملحق ضوضاء قواعد ترخیص تلما كان

یقلل من استخدام  یحد أو ضوضاءبشأن ال إجراءأنه  علىالقید التشغیلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق،  تعریفولما كان 
  الطائرة لذلك المطار.

عنـــد معالجــة مشـــكالت  ضوضــاءالـــدول إلــى اعتمـــاد نهــج متـــوازن للســیطرة علـــى ال قـــد دعــا المرفــق (ج) بهـــذا القــرار ولمــا كـــان
  في مطاراتها الدولیة. ضوضاءال

خفــض  ألن التحســینات الســابقة فــي تكنولوجیــا ،عنــد المصــدر ضوضــاءلل الخفــضالنطــاق محــدودا لتحقیــق مزیــد مــن  ولمــا كــان
  حدوث طفرات مهمة في هذه التكنولوجیا في المستقبل المنظور. وال یتوقعأصبحت تستوعب تدریجیا في األساطیل  ضوضاءال

تنفــذ بالفعــل فــي مطــارات كثیــرة، وكانــت  ضوضــاءال لخفــضالتشــغیلیة  واإلجــراءاتوتخطــیط اســتخدام األراضــي  إدارة ولمــا كانــت
  نة.قد نفذت على الرغم من استمرار التعدیات العمرانیة في حاالت معی ضوضاءالتدابیر األخرى لتقلیل ال

الـواردة فـي الفصــل الثـاني بالمجلـد األول مـن الملحــق  ضوضـاءســحب الطـائرات التـي تمتثـل لقواعــد تـرخیص التطبیـق  ولمـا كـان
الســادس عشــر وتتجــاوز ضوضــاؤها المســتویات المقــررة فــي الفصــل الثالــث بالمجلــد األول مــن الملحــق الســادس عشــر (بالشــكل 

قد اكتمل في بعـض الـدول، وعلـى افتـراض اسـتمرار النمـو فـي أنشـطة الطیـران مـن (د) بهذا القرار)  المنصوص علیه في المرفق
الطائرات في بعض المطارات في تلك الـدول أن یـزداد نتیجـة لنمـو حركـة الطیـران  ضوضاءالمتوقع لعدد األشخاص المعرضین ل

  أخرى. إجراءاتما لم تتخذ 
الطــائرات خــالل العقــدین  ضوضــاءتوقــع ظهــور المشــكلة مــن  ملحوظــة فیمــا یتعلــق بمــدى إقلیمیــةهنــاك اختالفــات  ولمــا كانــت

لتـرخیص الـواردة ابدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قیود تشغیلیة على بعض الطائرات الممتثلـة لقواعـد قد و  ،المقبلین
  عشر. في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

علــى أســاس الــنهج المتــوازن  إالة علــى طــائرات الفصــل الثالــث فــي مطــارات معینــة ینبغــي أال تفــرض القیــود التشــغیلی ولمــا كــان
  .وینبغي أن تكون هذه القیود موضوعة خصیصا حسب احتیاجات المطار المعني )Doc 9829( االیكاو وٕارشادات
غیـر الـدول التـي فرضـت دول إلـى لهذه القیود تأثیر اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الـذین ینتمـون  ولما كان

  فیها هذه القیود.
األخـرى ذات الصـلة التـي  واإلرشـاداتالموضـوعة فـي المرفـق (د) بهـذا القـرار  اتالسیاسـ ىهـذه القیـود تتخطـ وتسلیما منهـا بـأنّ 
  وضعتها االیكاو.

  ال تلزم الدول بفرض قیود تشغیلیة على طائرات الفصل الثالث. االیكاو وتسلیما منها بأنّ 
الـواردة فـي الملحـق السـادس عشـر لـیس فـرض القیـود التشـغیلیة علـى الطـائرات،  ضوضـاءالقصد من قواعد ال منها بأنّ وتسلیما 

وأي مسـتویات صـرامة أخـرى في الفصل الرابـع بالمجلـد األول مـن الملحـق السـادس عشـر  الواردة الجدیدةالقواعد  وخصوصا بأنّ 
  ال غیر؛غراض الترخیص أل أّنها قد ُوضعتهي أمور ینبغي أن تُفهم على  لمجلساقد یعتمدها 
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لسـیطرة علـى لالتزامـات قانونیـة وقـوانین وترتیبـات قائمـة وسیاسـات ثابتـة مرتبطـة بالدول  وتسلیما منها على وجه الخصوص بأنّ 
  في مطاراتها ویمكن أن تؤثر على تنفیذ هذا المرفق. ضوضاءمشكالت ال

  فإن الجمعیة العمومیة:
كـان مـدعوما بتقیـیم مسـبق للمنـافع إذا  إالتشـغیلیة ال یـتم القیـود الأن اعتمـاد  اإلمكانتضمن بقدر  الدول على أن تحث  -١

   المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة.
الــدول علــى عــدم فــرض أي قیــود تشــغیلیة فــي أي مطــار علــى الطــائرات التــي تمتثــل ألحكــام الفصــل الثالــث  تحــث  -٢

  قبل ما یلي: بالمجلد األول من الملحق السادس عشر
االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستویات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول   أ)

  السادس عشر في المطار المعني. من الملحق
في المطار المعني وفقا للنهج  ضوضاءتقییم كامل لجمیع التدابیر األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة ال إجراء  ب)

  المبین في المرفق (ج). المتوازن
من المنطوق أعاله، بفرض قیـود فـي أي مطـار علـى  ٢الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة تحث   -٣

األصلیة  ضوضاءشهادة ال بموجبعملیات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر 
  لي:ما ی على، المجددةأو 

الترخیص  إجراءاتحسبما تبین من  ضوضاءاالستناد في فرض هذه القیود على أداء الطائرة من حیث ال  أ)
  عشر. التي أجریت وفقا للمجلد األول من الملحق السادس

  لنهج المتوازن.ل وفقافي المطار المعني  ضوضاءهذه القیود بحیث تتناسب مع مشكلة ال إعداد  ب)
  المطار. منتماما طائرات بدال من سحب ال اإلمكانالجزئیة حسب  االقتصار على القیود  ج)
مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال یوجد لها بدائل مناسبة (مثل الخطوط طویلة   د)

  المدى).
تي البلدان النامیة، لتجنیبهم الصعوبات الإلى مراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذین ینتمون   ه)

  .إعفاءاتداعي لها، وذلك عن طریق منحهم  ال
، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادیة على مشغلي اإلمكانفرض هذه القیود تدریجیا، مع مرور الزمن حسب   و)

  الطائرات المعنیة.
  مدة معقولة.بمسبقا  إخطارامشغلي الطائرات  إعطاء  ز)
  .لمدنيا مراعاة اآلثار االقتصادیة والبیئیة على الطیران  ح)
  الدول المعنیة األخرى بجمیع القیود المفروضة.و  االیكاو إبالغ  ط)

التـــي تمتثـــل بموجـــب  ،الـــدول كـــذلك علـــى أال تســـمح بفـــرض أي قیـــود تشـــغیلیة تهـــدف إلـــى ســـحب الطـــائرات وتحـــث  -٤
ي ألو  لســادس عشــرالــواردة فــي الفصــل الرابــع مــن المجلــد األول مــن الملحــق ا ضوضــاءلقواعــد ال ،شــهادتها األصــلیة أو المجــددة

  .مستویات صرامة أخرى یعتمدها المجلس
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  المرفق (و)

  استخدام األراضي وٕادارةتخطیط 
  .ضوضاءاستخدام األراضي یشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئیسیة في النهج المتوازن للسیطرة على ال وٕادارةتخطیط  لما كان

اســتخدام األراضــي  وٕادارةلــى الطریقــة التــي یــتم بهــا تخطــیط ع یتوقــفالطــائرات  ضوضــاءعــدد األشــخاص المتــأثرین ب ولمــا كــان
  .ضوضاءسیما مدى السیطرة على التنمیة السكنیة واألنشطة األخرى الحساسة لل المحیطة بالمطارات، وال

االسـتخدام غیـر المالئـم لألراضـي  یـؤديوثمة خطر في أن  ،في نشاط معظم المطارات كبیرةمن الممكن حدوث زیادة  ولما كان
  تقیید النمو في المستقبل.إلى القرب من المطارات ب

الواردة في الفصل الثاني من المجلد  ضوضاءسحب الطائرات النفاثة دون الصوتیة التي تمتثل لقواعد ترخیص ال ولما كان
ق األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستویات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملح

غیر مقبولة،  ضوضاءحول مطارات كثیرة یتعرض فیها الناس لمستویات  ضوضاءنطاقات ال خفضالسادس عشر قد نجح في 
  .ضوضاءللسكان المعرضین لل اإلجماليالعدد  خفضفي و 

  من المهم الحفاظ على هذه التحسینات بأقصى ما یمكن لما فیها من مصلحة المجتمعات المحلیة. وبما أن
الفرص قد زادت التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر  الجدیدة القاعدة القیاسیة وٕاقرارا بأن

  .اضوضاءأمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل 
ة ولكنها تؤثر مع شمل أنشطة تخطیط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولیة السلطات المحلییاستخدام األراضي  تنظیمن أل وٕادراكا

  ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطیران المدني.
 لجـزء الثـانيوردت فـي اقـد  ضوضـاءال خفـضبشـأن التخطـیط المناسـب السـتخدام األراضـي وتـدابیر  أن اإلرشـادات إلـىبالنظر و 

الـذي یحتـاج إلـى  مؤخرا جزء الذي تم تحدیثهذلك ال، استخدام األراضي والقیود البیئیة -(Doc 9184) من دلیل تخطیط المطارات
  األثار المترتبة عن االنبعاثات؛الالزمة لمراعاة تنقیح من أجل تضمینه األحكام 

  فإن الجمعیة العمومیة:
(د)  مطاراتهــا، بالصــورة المنصــوص علیهــا فــي المرفــق مــنالــدول التــي ألغــت عملیــات طــائرات الفصــل الثــاني  تحــث  -١

االستخدام غیـر المالئـم  اإلمكانحسب  ىظ على منافع المجتمعات المحلیة بأكبر قدر ممكن، على أن تتفادبهذا القرار مع الحفا
  .ضوضاءفیها ال أو التعدیات في المناطق التي خفضلألراضي 

وممتثلـة  ضوضـاءالناجم عن تشغیل طائرات أقل  ضوضاءمستویات ال خفضاحتمال الدول على أن تكفل أن  تحث  -٢
مـن جـراء االستخدام غیر المالئـم لألراضـي أو على وجه الخصوص لن یتعرض للتقویض من جراء  الجدیدالرابع  لقواعد الفصل

  التعدیات على األراضي.
  :الوقائیة الطائرات بالتدابیر ضوضاءكانت الفرصة ال تزال سانحة لتقلیل مشكالت إذا على ما یلي  الدولتحث   -٣

  .ضوضاءمالئمة، مثل األماكن البعیدة عن المناطق الحساسة للالمطارات الجدیدة في أماكن  إنشاء  أ)
 إنشاءاتخاذ التدابیر المالئمة لتحقیق المراعاة التامة لتخطیط استخدام األراضي في المرحلة األولیة من   ب)

  المطار الجدید أو تطویر المطار الراهن.
عداد السكان الحالیة والزیادة أمراعاة  المختلفة، مع ضوضاءتحدید نطاقات حول المطارات ذات مستویات ال  ج)

حسب  تقدیرات نمو الحركة، ووضع معاییر لالستخدام المالئم لتلك األراضيإلى  باإلضافةالمتوقعة 
  االیكاو. إرشادات
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أو الوسائل المناسبة لتحقیق االلتزام بتلك المعاییر الموضوعة  اإلرشاداتالتشریعات ووضع  إصدار  د)
  الستخدام األراضي.

عملیات الطائرات وآثارها البیئیة على المجتمعات  عند القراءة بشأنمعلومات سهلة الفهم  إتاحةضمان   )ه
  .المحلیة القریبة من المطارات

  من المجلس ما یلي: تطلب  - ٤
وجعلها ملبیة  Doc 9184 الوثیقة رقم والواردة في المتعلقة باستخدام األراضي اإلرشاداتتحدیث  أن یضمن  أ)

  الدول. اتالحتیاج
سیما في أجزاء العالم التي قد  استخدام األراضي، وال إدارةنظر في الخطوات التي یمكن اتخاذها لتعزیز أن ی  ب)

  الطائرات في المستقبل. ضوضاءتتوافر فیها الفرصة لتالفي مشكالت 

  المرفق (ز)
  مشكلة الفرقعة الصوتیة —الطائرات األسرع من الصوت 

مـن الصـوت فـي الخطـوط التجاریـة، لتالفـي األوضـاع غیـر المقبولـة  تخـذت، منـذ تشـغیل الطـائرات األسـرعالتدابیر قد ا لما كانت
األشــخاص والممتلكــات فــي البــر والبحــر بســبب تضــخیم الفرقعــة  وٕاصــابةالنــائمین  إقــالقلعامــة النــاس بســبب الفرقعــة الصــوتیة، مثــل 

  الصوتیة.
البحـــوث عـــن اآلثـــار  إجـــراءألســـرع مـــن الصـــوت، تواصـــل هـــي ودول أخـــرى هـــذه الطـــائرات ا بإنتـــاجالـــدول القائمـــة  ولمـــا كانـــت

  .الصوتیة الجسمانیة والفسیولوجیة واالجتماعیة الناجمة عن الفرقعة
  فإن الجمعیة العمومیة:

علـى األهمیــة التـي تعلقهــا علـى ضــمان تالفـي األوضـاع غیــر المقبولـة لعامــة النـاس بفعــل  مــن جدیـد تؤكـد  -١
  تجة عن تشغیل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط التجاریة.النا الفرقعة الصوتیة

المجلــس، فــي ضــوء المعلومــات المتــوافرة وباالســتعانة بــاألجهزة المالئمــة، بــأن یســتعرض المالحــق  تكلــف  -٢
مـن والوثائق األخرى ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد یثیرها لعامة الناس تشـغیل الطـائرات األسـرع 

طریقــة اتفــاق دولــي علــى إلــى الالزمــة، خاصــة فیمــا یتعلــق بالفرقعــة الصــوتیة، للتوصــل  اإلجــراءاتالصــوت، وأن یتخــذ 
الكمیـة أو الوصـفیة لعبـارة "األوضـاع غیـر المقبولـة لعامــة  مـن الناحیـة قیـاس الفرقعـة الصـوتیة، وتعریـف المصـطلحاتل

  الناس" ووضع الحدود المناظرة.
فـــي الوقـــت المناســـب  االیكـــاوتزویـــد إلـــى الطـــائرات األســـرع مـــن الصـــوت  بإنتـــاجتقـــوم الـــدول التـــي  تـــدعو  -٣

   بالمواصفات التي تقررها االیكاو. االلتزامباقتراحات حول طریقة 
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  المرفق (ح)

  أثر الطیران على نوعیة الهواء المحلي
نوعیة الهواء المحلي واآلثار المرتبطة به على هناك قلق متزاید إزاء أثر الطیران على الغالف الجوي فیما یتعلق ب لما كان

  صحة البشر ورفاهیتهم.
أدلة هذا األثر من انبعاثات أكاسید النیتروجین والمواد الجسیمیة من محركات الطائرات على السطح المحلي ونوعیة  ولما كانت

  الهواء اإلقلیمي أصبحت اآلن أكثر إقناعا.
أكاسید النتروجین والمواد الجسیمیة من نبعاثات أوجه عدم التأكد المرتبطة بالتأثیر من ا یحّسن فهمالمجتمع العلمي  وٕاقرارا بأن

  محركات الطائرات على المناخ العالمي.
ونوعیة الهواء المحلي  ضوضاءتوجد أوجه ترابط تتعلق بتصمیم وعملیات الطائرات عند معالجة الشواغل المتعلقة بال وٕاقرارا بأنه

  وتغیر المناخ.
كبیر لتلوث نوعیة الهواء المحلي  خفضاالیكاو قد وضعت معاییر فنیة وعززت وضع إجراءات تشغیلیة أدت إلى  را بأنوٕاقرا

  من الطائرات.
ملوثات عدیدة مثل السخام والهیدروكربونات غیر المحروقة الصادرة عن محركات الطائرات تؤثر على نوعیة الهواء  ولما كانت

  خفاضا كبیرا خالل العقود القلیلة الماضیة.المحلي واإلقلیمي قد شهدت ان
االنبعاثات من  خفضالتقدم المحرز مؤخرا في اإلجراءات التشغیلیة مثل عملیات النزول المستمر نتج عنه مزید من  ولما كان
  الطائرات.
ألخرى من الطیران یبین ازدیادا تقییم االتجاهات في انبعاثات أكاسید النیتروجین والمواد الجسیمیة واالنبعاثات الغازیة ا ولما كان

  في قیم االنبعاثات العالمیة.
آثار انبعاثات الطیران من أكاسید النتروجین والمواد الجسیمیة واالنبعاثات الغازیة األخرى في حاجة إلى مزید من ولما كانت 

  التقییم والفهم.
اثات المواد الجسیمیة بینما تستمر األعمال العلمیة والفنیة القوي المحرز في فهم آثار المكون غیر المتطایر النبع وٕاقرارا بالتقدم

  بشأن تقییم المكون المتطایر النبعاثات المواد الجسیمیة على نحو أفضل.
آثار انبعاثات الطیران على نوعیة الهواء المحلي واإلقلیمي هي جزء من االنبعاثات اإلجمالیة في المناطق المتأثرة ولما كانت 

  ها في اإلطار األوسع لجمیع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نوعیة الهواء.وینبغي النظر فی
نوعیة الهواء المحلي واآلثار الصحیة الفعلیة النبعاثات الطیران تتوقف على سلسلة من العوامل من بینها اإلسهام ولما كانت 

  ظر.في التركیزات اإلجمالیة، وعدد السكان المعرضین لها في المنطقة قید الن
تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم المماثلة، بما  اتفاقیة الطیران المدني الدوليمن  الخامسة عشرةالمادة  ولما كانت

بشأن  االیكاوسیاسات  بشأن الرسوم ( عضاءاألسیاسیة للدول  إرشاداتقد أعدت  االیكاوفي ذلك مبدأ عدم التمییز، وكانت 
والرسوم  ضوضاءمحددة بشأن الرسوم المتصلة بال إرشاداتبما في ذلك  )Doc 9082 ، مالحة الجویةرسوم المطارات وخدمات ال

  نوعیة الهواء المحلي. من أجلباالنبعاثات المتصلة 
على الرسوم والضرائب فرض بشأن  قرارا فیه السیاسات المؤقتة ٩/١٢/١٩٩٦قد اعتمد في  االیكاومجلس  ولما كان

كون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة یبشدة بأن أیا من تلك الجبایات یجب أن االنبعاثات، أوصي فیه 
  ینبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفیف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البیئة.
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 ىالطائرات بقدر ما یتسنعلى أساس تكالیف تخفیف األثر البیئي النبعاثات محركات ینبغي أن تحسب هذه الرسوم  نتولما كا
  النقل الجوي.إلى صحیح وعزوها مباشرة الوجه التحدید هذه التكالیف على 

مجلس االیكاو قد اعتمد مواد سیاسیة وٕارشادیة تتعلق باستخدام الرسوم المتصلة باالنبعاثات لمعالجة أثر انبعاثات  ولما كان
  محركات الطائرات في المطارات أو حولها.

  مجلس االیكاو قد نشر معلومات عن نظم إدارة االنبعاثات التي یستخدمها أصحاب المصلحة في الطیران.أن وٕاذ تالحظ 
  مجلس االیكاو قد أعد دلیال إرشادیا لنوعیة هواء المطارات تم تحدیثه في وقت الحق. وتالحظ أن

  الجمعیة العمومیة:فإن 
المواد الجسیمیة وأكاسید النتروجین والغازات األخرى  أن یرصد ما تسببه انبعاثات الطیران منالمجلس  من تطلب  - ١

ویطور معرفته بها، بالتعاون مع المنظمات الدولیة المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمیة، من آثار على رفاهیة البشر 
  وصحتهم وأن ینشر المعلومات في هذا الصدد.

مكنة التنفیذ فنیا ومفیدة بیئیا ومعقولة اقتصادیا للمضي من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قیاسیة م تطلب  - ٢
  تأثیر تلوث الهواء المحلي من الطائرات. خفضفي 
لترخیص انبعاثات المواد الجسیمیة غیر المتطایرة مع مواصلة رصد  شروطوضع  أن یواصلالمجلس  تطلب من  - ٣

  رة النبعاثات المواد الجسیمیة.التقدم في الفهم العلمي والفني للمكونات المتطایرة وغیر المتطای
من  نبعاثاتاالشروط ترخیص على وضع  للمساعدةعلي اتخاذ ما یلزم من إجراءات  األعضاءالدول تشجع   -٤

  ؛غیر المتطایرة الجسیمات
الطائرات وانبعاثات  ضوضاء لخفضالمجلس أن یكفل المراعاة الواجبة ألوجه الترابط بین التدابیر  تطلب من  -٥ ٤

  ا التي تؤثر على نوعیة الهواء المحلي وكذلك على المناخ العالمي.محركاته
من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجیة وتشغیلیة طویلة األجل فیما یتعلق بالمسائل البیئیة تطلب   -  ٦ ٥

  للطیران، بما في ذلك انبعاثات أكاسید النتروجین من الطائرات.
زیز التحسینات التشغیلیة وتحسینات الحركة الجویة التي تقلل تأثیر تلوث الهواء من المجلس مواصلة تع تطلب  -٧ ٦

  المحلي من الطائرات.
التي تؤثر من انبعاثات الطیران الدولي للحد  إجراءاتواألطراف المعنیة األخرى على اتخاذ  عضاءاألالدول  تشجع  -٨ ٧

  .والمواظبة على إبالغ االیكاو بهاوعیة ها من خالل التدابیر الطخفضأو على نوعیة الهواء المحلي 
وتطلب من بشأن المسائل المتعلقة بتقییم نوعیة الهواء المتصلة بالمطارات  مواد إرشادیةبوضع وترویج  ترحب  -٩ ٨

  ؛٢٠١١رات في عام المجلس أن یتابع هذا النشاط على نحو فعال، بهدف إكمال اإلرشادات بشأن نوعیة هواء في المطا
من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنیین باألمر في تعزیز وتداول أفضل أسالیب العمل المطبقة تطلب   - ١٠ ٩

  بالمطارات في التقلیل من اآلثار الضارة النبعاثات الطیران على نوعیة الهواء المحلي.
من المجلس أن یواصل  لبوتطبوضع اإلرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعیة الهواء المحلي  ترحب  -١١ ١٠

  على تداول المعلومات عن تنفیذ مثل هذه الرسوم. األعضاءالدول  وتحثتحدیث هذه اإلرشادات 
على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي على النحو الواجب سیاسات االیكاو  عضاءاأل الدول تحث  -١٢ ١١

  الهواء المحلي. وٕارشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعیة

 –انتهــى  –


