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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة  :١٧البند رقم 

خطة عمل لتخفیض انبعاثات ثاني  –الجمهوریة الدومینیكیة 
  أكسید الكربون الناجمة عن الطیران المدني الدولي

  )الجمهوریة الدومینیكیة(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
ینیكیة إلعداد خطة عمل لتخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون أعمال الجمهوریة الدوم في ات هذهتنظر ورقة المعلوم

وسطة األجل للتصدي النبعاثات ثاني أكسید الناجمة عن الطیران المدني الدولي فضال عن التدابیر قصیرة األجل ومت
جل الوفاء بمعاییر منظمة الطیران المدني الدولي الكربون وغیرها من الغازات الضارة الناجمة عن عملیات الطیران، من أ

(االیكاو). وتعرض هذه الورقة المهام الواجب اتخاذها من قبل الدول، بما في ذلك الكیانات الحكومیة ذات األهمیة الحاسمة 
  لتحقیق األهداف الموصى بها.

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

  حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي. – بالهدف االستراتیجي (ج)هذه المعلومات ترتبط ورقة 

اآلثار 
  المالیة:

  ال توجد

بیـــان موحـــد  -للجمعیـــة العمومیـــة لمنظمـــة الطیـــران المـــدني الـــدولي (االیكـــاو)  ١٩-٣٧ رقـــم قـــرارال  المراجع:
  تغیر المناخ –البیئة  بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة

 
  
  
  
  
  

_____________  
   النسخة باللغة اإلسبانیة مقدمة من الجمهوریة الدومینیكیة ١



 - 2 - A38-WP/131 
  EX/49 

 مقدمةال - ١

بیان موحد بسیاسات : ) والمعنوناالیكاو(الصادر عن منظمة الطیران المدني الدولي  ١٩- ٣٧في القرار  ١- ١
ها التي تبین تشجیع الدول على " تقدیم خطط عمل، تم تغیر المناخ –وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة 

عیت الدول سیاساتها وٕاجراءاتها، وعلى ابالغ االیكاو سنویا عن انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناشئة عن الطیران الدولي". ودُ 
، لكي یتسنى للمنظمة أن ٢٠١٢ خطط عملها وأن تعرض تلك الخطط على االیكاو، إن أمكن، بحلول نهایة یونیو إلى إعداد

 تحقیق األهداف العالمیة الطموحة في الموعد المطلوب. تجمع المعلومات بشأن

طوعا خطط عملها، بما في ذلك معلومات بشأن جمیع التدابیر التي الدول دعوة إلى أن تقدم هذه الولقد أدت  ٢- ١
 ُنظر فیها، واإلشارة إلى القدرات ذات الصلة والظروف الوطنیة، فضال عن المعلومات المتعلقة باالحتیاجات المحددة من

وغیرها من الهیئات الحكومیة بالجمهوریة الدومینیكیة الدومینیكي المساعدة، إلى دفع مختلف الوحدات بمعهد الطیران المدني 
تكریر  مصفاةتغیر المناخ وآلیة التنمیة النظیفة، و لمثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة البیئة والموارد الطبیعیة والمجلس الوطني 

 العمل وتقدیمها. جنب إلعداد خطة إلى العمل جنبا إلى ،ةالنفط الدومینیكی

 معلومات أساسیة - ٢

هیئة ومنذ اعتماد قرار الجمعیة العمومیة المذكور آنفا، فقد تعهد كل من معهد الطیران المدني الدومینیكاني و  ١- ٢
 الطیران المدني للجمهوریة الدومینیكیة بالوفاء بمبادرات حمایة البیئة الصادرة عن االیكاو.

لقد اقتضى هذا األمر تدریب موظفیها الفنیین الذین بذلوا، في ظل ارشاد االیكاو، جهدا كبیرا للوفاء بشروط و  ٢- ٢
 المنظمة.

 األعمال التي قام بها معهد الطیران المدني الدومینیكاني - ٣

جراءات لقد نفذ هذا المعهد إجراءات استباقیة للوفاء بمعاییر حمایة البیئة الصادرة عن االیكاو وتحدید اإل ١- ٣
ومن ثم  ،الواجب اتخاذها من جانب الدولة الدومینیكیة للتقلیل من تأثیر الطیران المدني على البیئة، بدون النیل من تنمیته

والقدرات المحددة لكل دولة حسبما  المتباینةلحمایة نظام المناخ لألجیال الحالیة والمقبلة وذلك تمشیا مع المسؤولیات المشتركة و 
 .(UNFCCC)ة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ ورد في اتفاقی

عتزم تقدیم خطة العمل إلى االیكاو یُ لكیانات الحكومیة السابق ذكرها، وتمشیا مع مجاالت الخبرات المختلفة ل ٢- ٣
، ٢٠١٢في شكل تقریر بشأن مستویات التلوث الناجمة عن العملیات الدولیة التي نفذتها شركات الطیران الدومینیكیة في عام 

 وتشیر إلى التدابیر التشغیلیة والتكنولوجیة الجاري التخطیط لها من أجل حمایة البیئة.

عهد المذكور في عقد اجتماعات لمناقشة مسائل محددة متصلة بالوضع الراهن ولقد شرعت اإلدارة العلیا بالم ٣- ٣
بالدولة الدومینیكیة، وذلك من أجل ضبط اإلنبعاثات، فضال عن إعداد خطة إلدماج إجراءات المؤسسات الحكومیة العدیدة 

 .بالبیئة المعنیة مباشرة

ة من الوفاء بمعاییر االیكاو. وترمي هذه كییولهذا الغرض أعد المعهد وقدم خطة عمل ستمكن الدولة الدومین ٤- ٣
 الخطة إلى االضطالع بالمهام التالیة:
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  سیاسات وتدابیر تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون التي نظرت فیها الجمهوریة الدومینیكیة
  المرحلة األولى
 رات الوطنیة؛بواسطة الطائرات التي تقترب من المطا (CDO)النزول المستمر تشجیع استخدام عملیات  ×

 ؛(PBN) تنفیذ المالحة القائمة على األداء ×

 على الممرات وٕاجراءات االقتراب األولي للهبوط؛األولّي تخفیض وقت االنتظار إلجراءات سیر الطائرات  ×

تنفیذ التدابیر المتفق علیها مع المشغلین الجویین المحلیین لجمع البیانات اإلحصائیة كمدخالت لخطط  ×
 بل؛العمل في المستق

إعداد وتنفیذ اتفاقات مع مشغلي المطارات في الجمهوریة الدومینیكیة للتنفیذ التدریجي لمحوالت الطاقة  ×
الطاقة الكهربائیة بالمطار عوضا عن وحدة  من إستخدام، لكي تتمكن الطائرات 400Hzإلى   60Hzمن 

 .(APU)الطاقة الثانویة 

  المرحلة الثانیة
نائیة مع جهات تصنیع المحركات النفاثة من أجل تقدیم معلومات حدیثة إعداد وتنفیذ اتفاقات تعاون ث ×

 ؛للمعهد بشأن االتجاهات الجدیدة في قطاع الطیران

 التعامل بصورة مستمرة مع االیكاو بواسطة التقییم البیئي والتدریب في مجال البیئة. ×

  المرحلة الثالثة
ئة والموارد الطبیعیة بالجمهوریة الدومینیكیة لكي إعداد وتنفیذ اتفاق فیما بین المؤسسات مع وزارة البی ×

 كربون في اإلطار التنظیمي الوطني؛یتسنى إعمال ضبط انبعاثات ثاني أكسید ال

إعداد وتنفیذ اتفاق تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لجمع التقاریر الخاصة باستهالك المشغلین الجویین  ×
 ؛للوقود، مع تفاصیل حسب نوع وقود الطیران

تغیر المناخ لتعدیل السیاسات الحكومیة لكي تتماشى مع أهداف لإعداد وتنفیذ اتفاق مع المجلس الوطني  ×
 ها؛االیكاو واتجاهات

إعداد وتنفیذ اتفاق مع وزارة التخطیط والتنمیة بالجمهوریة الدومینیكیة لتلبیة أهداف الدولة من أجل  ×
 تخفیض انبعاثات غازات الدفیئة؛

یبي لموظفي الطیران بالجمهوریة الدومینیكیة، وذلك بالتعاون مع األكادیمیة العلیا لعلوم إعداد برنامج تدر  ×
 ة بالموارد البشریة الالزمة لتلبیة األهداف البیئیة المقترحة.، وذلك لتزوید الدول(ASCA)الطیران 
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 الخالصة - ٤

لمعاییر االیكاو، ولقد التام ثالها وتتطلع الجمهوریة الدومینیكیة، على الصعید الدولي، إلى مواصلة إثبات امت ١- ٤
 جلیةتدابیر تنفیذ أضفت األولیة على أن تكون مثاال للبلدان األخرى في اإلقلیم في هذا المجال. وفیما یتعلق بالبیئة، یتم اآلن 

 لكي تسهم هذه التدابیر اسهاما مباشرا في تحسین إدارة الطیران المدني في الجمهوریة الدومینیكیة.

  –انتهــى  –


