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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة  :١٧البند رقم 

  اآلراء األوروبیة بشأن تأثیر الطیران على البیئة المحلیة
 ؛ والدول األعضاء١باسم االتحاد األوروبي ودوله األعضاء لتوانیا(ورقة مقدمة من 

 )٢في اللجنة األوروبیة للطیران المدني األخرى

  التنفیذي الموجز
 الدورة التاسعة رقراتأثیر الطیران على البیئة المحلیة، بما في ذلك لمعالجة حرازه باالیكاو إُترحب أوروبا بالتقدم الجاري 

حرازه في لجنة حمایة إوالتقدم الجید الجاري  ١٤لفصل افي قاعدة قیاسیة جدیدة بشأن الضوضاء بإعداد للجنة حمایة البیئة 
ویحظى هذا التقدم بأهمیة خاصة نظرًا للقیود المتزایدة . (nvPM) المتطایرةالبیئة بشأن إعداد قاعدة قیاسیة للجسیمات غیر 

في الكثیر  ا التأثیرقلق متزاید بشأن هذ المناطق المجاورة للمطارات. وثمة ه على البیئة فيلتأثیر  نظراً نقل الجوي نمو العلى 
متوازن، وقد قدمت المفوضیة األوروبیة اقتراحًا تشریعیًا اللنهج لاألوروبیة وحولها. وتؤید أوروبا التنفیذ الفعال  من المطارات

لتعزیز تنفیذه في االتحاد األوروبي. وینبغي تشجیع مصنعي محركات الطائرات على االسهام اسهامًا جادًا في األعمال 
لتمكن من اعتماد المتعلقة بأخذ العینات وقیاس الجسیمات الدقیقة غیر المتطایرة في أنواع مختلفة من المحركات من أجل ا

  للجنة حمایة البیئة. ةالعاشر  الدورةللجسیمات غیر المتطایرة في  جیدةقاعدة قیاسیة 
التوصیة الواردة في الفقرة الفرعیة (أ) وأن تعتمد النص الُمقترح في  فيالنظر الجمعیة العمومیة ُیرجى من  :المطلوب اإلجراء

  الفقرتین الفرعیتین (ب) و(ج) أدناه إلدراجه في القرار:
الكبیرة علمًا بأن عملیة تطور الطیران الدولي تواجه قیودًا متزایدة نتیجة المعارضة السیاسیة المحلیة تحیط   )أ 

 ؛المتزایدة في المطارات المزدحمة الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانیة مرتفعةللتأثیرات البیئیة 
للجنة حمایة البیئة، بما في ذلك على وجه الخصوص االتفاق على  ةالتاسع الدورةالنتائج الُمحققة في بُترحب   )ب 

 ٢٠٢٠من عام ، واعتبارًا ٢٠١٧اعتبارًا من عام  ١٤تطبیق قاعدة قیاسیة جدیدة للضوضاء وفق للفصل 
للنهج المتوازن (تخفیض الضوضاء  األولالمبدأ ًا، وذلك تمشیًا مع طن ٥٥بالنسبة للطائرات التي تزن أقل من 

 ؛عند المصدر)
القیاس وأخذ العینات  للمساعدة في أنشطةتعاون تقدیم ما یلزم من ع مصنعي محركات الطائرات على تشج  )ج 

  للجنة حمایة البیئة. ةالعاشر  الدورةفي  للجسیمات غیر المتطایرة جیدة الالزمة للتمكن من اعتماد قاعدة قیاسیة
األهداف 
     حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي - ي (ج)هدف االستراتیجالترتبط ورقة العمل هذه ب  :االستراتیجیة

اآلثار 
  سُتغطى معظم أنشطة االیكاو الُمشار إلیها في إطار المیزانیة العادیة للمنظمة.   المالیة:

، بیــان موحــد بسیاســیات وممارســات االیكــاو المســتمرة فــي مجــال ١٨-٣٧قــرار الجمعیــة العمومیــة لالیكــاو   المراجع:
  .أحكام عامة للضوضاء ونوعیة الهواء المحلي -حمایة البیئة

                                                                 
ندا، إیطالیا، التفیا، لتوانیا، النمسا، بلجیكا، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، الجمهوریة التشیكیة، الدنمارك، إستونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا، آیرل ١

 حدة.لكسمبرغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانیا، سلوفاكیا، سلوفینیا، إسبانیا، السوید، المملكة المت
لدوفا، موناكو، الجبل األسود، النرویج، سان مارینو، صربیا، سویسرا، جمهوریة و ألبانیا، أرمینیا، أذربیجان، البوسنة والهرسك، جورجیا، آیسلندا، م ٢

 مقدونیا الیوغسالفیة السابقة، تركیا، أوكرانیا.
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 مقدمةال - ١

وتعد  .تواصل التأثیرات على البیئة المحلیة فرض عراقیل كبیرة على تطور الحركة الجویة في المستقبل ١- ١
على وجه الخصوص في من جانب المجتمعات المحلیة بجوار المطارات لمسألة توسیع المطارات  ةكبیر الالمعارضة السیاسیة 

أجزاء أخرى من العالم یتطور فیها النقل الجوي تطورًا سریعًا ویحظى بأهمیة أوروبا، وهي تشكل أیضا بصورة متزایدة مشكلة في 
اآلثار الصحیة الناجمة عن االزعاج بسبب الضوضاء واالنبعاثات المحلیة قلقًا متزایدًا  وُتسبباسیة لتقدمها االقتصادي. أس

 .ر في هذه المجاالتآخذ في التطو البحث العلمي  كذلك فإنو  ،بالنسبة للمجتمعات المحلیة وللسلطات

سیعمل على زیادة التأثیر  ٢٠٣٦نمو الحركة الجویة الكبیر والمتوقع بین الیوم وعام وعالوة على ذلك، فإن  ٢- ١
إذا لم تُتخذ خطوات طموحة للتخفیف من تأثیرها. ووفقًا للتقییمات األخیرة التي أجرتها لجنة  مكثفةعلى البیئة المحلیة زیادة 

حمایة البیئة التابعة لمجلس االیكاو، فمن من المتوقع أن یزداد مجموع سكان العالم الذین یتعرضون لضوضاء الطائرات فوق 
ما بین  إلى ٢٠٠٦ملیون نسمة في عام  ٢١,٢بیرة من زیادة كمن مستوى الضجیج في اللیل والنهار  (DNL) دیسیبل ٥٥

أنه من إلى تقییمات االیكاو  تشیر . وفیما یتعلق باالنبعاثات المحلیة،٢٠٣٦ملیون نسمة في عام  ٣٤,١و ملیون نسمة ٢٦,٦
 ٠,٢٥ مقدارب ساسي المقدرقدم من الخط األ ٣٠٠٠في العالم تحت ارتفاع  روجینیتأكاسید النالُمنتظر أن تزداد انبعاثات 

نمو وسیتبع . ٢٠٣٦طن متري في عام ملیون  ٠,٧٢طن متري و ملیون  ٠,٥٢إلى ما بین  ٢٠٠٦ملیون طن متري في عام 
أكثر من ضعف انبعاثات  سیبلغ ، أيبأكاسید النتروجینقدم نفس االتجاهات المتعلقة  ٣٠٠٠انبعاثات الجسیمات الدقیقة تحت 

 .٢٠٠٦من خط األساس في عام  الجسیمات الدقیقة في العالم

 ضوضاء المطارات - ٢

إن  أحد األهداف البیئیة الرئیسیة لالیكاو هو الحد أو التخفیض من عدد الناس الذین تؤثر علیهم الضوضاء  ١- ٢
من حیث مستویات الضوضاء القصوى حول السیما ، الشدیدة. ورغم التقدم الهائل الُمحرز في تخفیض التعرض للضوضاء

لكثیر من المطارات والسلطات. وُتعتبر عملیة التعرض للضوضاء حول لالمطارات، فإن الحالة التزال ُتشكل مشكلة رئیسیة 
في السنوات األخیرة إلى التسبب في عرقلة أدت المطارات الموضوع الرئیسي لشكاوى السكان الذین یعیشون حول المطارات و 

الحركة بالكثیر من المطارات. ویسري هذا على وجه الخصوص في أوروبا نتیجة كثافتها السكانیة المرتفعة حول المطارات نمو 
بالنسبة للمطارات الجدیدة. وتواجه سلطات المطارات حساسیة متزایدة من جانب السكان المحلیین  المتاحة الحالیة وقلة الخیارات

 .على الصحة ضوضاء وزیادة الوعي بالتأثیرات المرتبطة بذلكزیادة االزعاج الناجم عن ال إزاء

المطارات إلى مناقشة مستفیضة بشأن تأثیر ضوضاء الطائرات على  فيویؤدي االزعاج بسبب الضوضاء  ٢- ٢
المجتمعات المحلیة إلى مطالب لفرض قیود على  المعارضة منؤدي تعلق بالرحالت الجویة اللیلیة. وتالصحة، وخاصة فیما ی

فرض غیل وعلى توسیع المطارات. وبعد إمعان النظر في حالة كل مطار على حده، وامتثاًال للنهج المتوازن، یجري اآلن التش
قد یكون مدارج جدیدة، فإن تطبیق قیود التشغیل بناء . وعند كثیرة الحركةقیود على التشغیل في الكثیر من المطارات األوروبیة 

 والمطار ذاته. مصالح الركاب وشركات الطیرانو مصالح السكان بجوار المطارات في توازن لتحقیق الالسبیل الوحید 

  لجنة حمایة البیئة ل الدورة التاسعة  ٣- ٢

ُترحب أوروبا بالتقییم الرفیع المستوى الذي أجرته لجنة حمایة البیئة، والذي أسفر عن القرار الجید الذي اتخذته   ١- ٣- ٢
اعتبارًا من عام  الرابع عشرجدیدة بشأن الضوضاء وفق الفصل  قیاسیة تطبیق قاعدةب ةالتاسع دورتهالجنة حمایة البیئة في 

طنًا. وستتمكن جمیع الدول قریبًا من تقدیم أدلة  ٥٥لطائرات التي ال یتجاوز وزنها بالنسبة ل ٢٠٢٠، واعتبارًا من عام ٢٠١٧
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نتیجة هذا التقدم الجلّي  للمجتمعات المحلیة بشأن االنجازات الهامة التي حققتها أعمال لجنة حمایة البیئة التابعة لالیكاو
  للنهج المتوازن بشأن إدارة الضوضاء في المطارات، أي تخفیض الضوضاء عند المصدر. األول بناء على المبدأالُمحرز 

لضوضاء. وتؤید أوروبا تأییدًا الخاصة باجدیدة ال قیاسیةال قاعدةهذه البشأن الدول وتجري اآلن مشاورات مع   ٢- ٣- ٢
جتماع التاسع للجنة حمایة البیئة بوجوب عدم استخدام الفصل وتؤید كذلك توصیة االتامًا اعتماد الفصل الرابع عشر الجدید، 

  المطارات.في التشغیل على قیود لفرض الرابع عشر الجدید 

  النهج المتوازن  ٤- ٢

ترى أوروبا أنه من المهم أن تلتزم الدول بالنهج المتوازن إزاء إدارة الضوضاء بالمطارات وتنفیذه تنفیذًا واضحًا   ١- ٤- ٢
من حیث التكلفة قبل النظر في  النسبیة . وتحظى عملیة النظر في جمیع التدابیر وتحلیلها بأهمیة خاصة بشأن فعالیتهاوثابتاً 

  على التشغیل.القیود فرض 
هذا األمر یشمل . وقد فیهاللوائح القائمة  مراجعةالنهج المتوازن بواسطة  االتحاد األوروبي تعزیزویتوقع   ٢- ٤- ٢

مستوى الحمایة المناسب من ضوضاء الحركة الجویة أو جوهر تدابیر التخفیف  ُیحدد مسبقاً هذه العملیة ولن الخطوات الرسمیة ل
  من الضوضاء، التي تقع ضمن سلطة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

   نوعیة الهواء المحلي - ٣

للجنة حمایة البیئة لقاعدة قیاسیة جدیدة بشأن أكاسید  ةالثامن الدورةرحبت أوروبا باعتماد االیكاو في  ١- ٣
النتروجین، وهي تشارك مشاركة نشطة في األعمال الجاریة التي تقوم بها لجنة حمایة البیئة إلعداد قاعدة قیاسیة للجسیمات 

دورة التاسعة للجنة حمایة البیئة واآلن ضمن الدورة العاشرة للجنة حمایة في إطار كل من ال (nvPM)الدقیقة غیر المتطایرة 
 البیئة.

وترحب أوروبا كذلك بالتقدم الُمحرز بشأن الجسیمات الدقیقة غیر المتطایرة في إطار الدورة التاسعة للجنة  ٢- ٣
الجسیمات الدقیقة غیر للترخیص على أساس وضع شرط اآلن وجود احتمال كبیر أنه سیتسنى حمایة البیئة،  والذي یعني 

 للجنة حمایة البیئة. العاشر االجتماعأثناء  في هذا الخصوصالمتطایرة وقاعدة قیاسیة 

یقوم إلى حد كبیر على األعمال التي یضطلع بها مصنعو المحركات.  اإلضافيومع ذلك، فإن هذا التقدم  ٣- ٣
بموقع الُمصنع، وقیاس كل من المحركات الجدیدة والمحركات والتحقق منها قیاس، والینات ألخذ العأجهزة ویتضمن ذلك تركیب 

قاعدة بإعداد أخذ العینات وسیسمح أسالیب الجاري انتاجها أثناء التجارب. وُسیؤدي هذا األمر إلى بناء الثقة في مواصفات 
. بناء على التكنولوجیات المستخدمة لجسیمات الدقیقة غیر المتطایرةمن االنبعاثات المحركات  صورة عامةبیانات توفر 

 وسُتسهم التجارب األوروبیة المقبلة في هذه الجهود.

 الخالصة - ٤

على البیئة المحلیة.  تؤید أوروبا األعمال المتواصلة التي تقوم بها االیكاو بشأن التصدي لتأثیر الطیران ١- ٤
تحسین المعرفة العلمیة والعتماد قواعد قیاسیة دولیة، بأهمیة یما عن طریق لجنة حمایة البیئة، لاالیكاو، السأعمال وتحظى 

 علىكبیرة في ضوء الحساسیة المتزایدة للمجتمعات المحلیة والسلطات فیما یتعلق بالتأثیرات الناجمة عن الضوضاء واالنبعاثات 
   بالمطارات وحولها، والقیود التي یمكن أن تسفر عنها بالنسبة لقطاع النقل الجوي وتطویره في المستقبل.الصحة 

  

  – انتهــى –


