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  والثالثون الثامنةالدورة  –الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة   :من جدول األعمال ١٧البند 
  المتعلقة بالضوضاء قیود التشغیلیةال اإلیكاو بشأن سیاسات
 )اإلیاتا)(ورقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي (

  ١التنقیح رقم 

  الموجز التنفیذي
على العكس من  على الطائرات. تشغیلیة أن تفرض قیوداً  ١٦ الملحق يالواردة ف الضوضاء یرمعایمن  لیس المقصود

 الطابع الدولي وبالنظر إلى لین.للمشغّ  التنظیمي الالزم ستقراراال معاییر الترخیص في اإلیكاوتخلق  ینبغي أن، ذلك
وفقًا لكافة المعاییر الدولیة  طائرات المرخصةال یجب أن یتأكد المشغلون من أن، لطائراتعمر الطویل لوال للنقل الجوي

النقل الجوي  التي تعیق ال مبرر لها ودون قیود حیاتها كامل خالل في جمیع أنحاء العالم یمكن تشغیلها المطبقة
متناع لدول االعلى ا حمایة بیئة الطیران أنه ینبغيالتي قدمتها لجنة اإلیكاو المعنیة ب لذلك تؤید اإلیاتا التوصیة. الدولي

، المجلد األول ١٦ الملحقالوارد في  الضوضاء لمعیار ترخیص التي تمتثل على الطائرات قیود تشغیلیة عن فرض
التي  لطائراتمن ا التخلص التدریجي یؤدي إلى تدبیر من شأنه أن أي تعارض اإلیاتا بشدة كما. ١٤ و/أو ٤ الفصل
 .١٦ الملحق من ٣ الفصل، ١في المجلد  الضوضاءمعاییر ترخیص تمتثل ل
  الجمعیة العمومیة على القیام بما یلي:تدعى  :اإلجراء

  .٣الفقرة  المقترح في ١٨-٣٧القرار ألف  إدخال تعدیالت على النظر في أ)

 األهداف
  المستدامة للنقل الجوي حمایة البیئة والتنمیة - )ج( هذه بالهدف االستراتیجي ترتبط ورقة العمل  :اإلستراتیجیة

  إضافیة مطلوبة لیس هنالك أیة موارد  مالیة:اآلثار ال
   مونترـیال، االجتماع التاسع، ٤ الجزء - حمایة بیئة الطیرانالمعنیة ب مسودة مشروع اللجنة  المراجع:

  CAEP/9-DP/6١ ،٢٠١٣شباط/ فبرایر   ١٥- ٤
  

                                                           
 مة من إیاتا.النسخ العربیة والصینیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة من هذه الورقة مقد ١
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 مقدمة - ١

ت الدوریة في مستویات الصرامة، ، والزیاداالتابعة لإلیكاو لقواعد القیاسیة وأسالیب العمل الموصى بهااكانت  ١- ١
قواعد قیاسیة وأسالیب عمل وسیلة هامة لتأمین التحسینات التكنولوجیة والحد من الضوضاء عند المصدر. ومنذ اعتماد أول 

، تّم تحقیق تحسینات كبیرة فیما یتعلق بأداء ضجیج الطائرات. ووفقًا لإلیكاو، ١٩٧١لضوضاء الطائرات في عام  موصى بها
  عامًا. ٥٠% اآلن مما كانت علیه منذ ٧٥طائرات الحالیة أكثر هدوءًا بنسبة تصل إلى فإن ال

معیار أن یعتمد مجلس اإلیكاو حمایة بیئة الطیران في اجتماعها التاسع، أوصت لجنة اإلیكاو المعنیة ب ٢- ١
یة التكالیف الذي قامت به ". وعلى الرغم من أن تحلیل فعال١٤ضوضاء الطائرات، المشار إلیه باسم "الفصل ترخیص جدید ل

(المستوى الفعلي  EPNdB ٥قترح أن معیارًا جدیدًا یمثل انخفاض الضوضاء بنسبة حمایة بیئة الطیران الجنة اإلیكاو المعنیة ب
سیكون أكثر فعالیة من حیث  ٤للضجیج المحسوس معبرًا عنه بالدیسیبل) المتعلقة بمستویات ترخیص الضوضاء من الفصل 

. وفیما كانت تدعم أصًال تخفیض EPNdB ٧أن توصي بتخفیض  حمایة بیئة الطیرانتارت لجنة اإلیكاو المعنیة بالتكلفة، اخ
EPNdB 5باعتبارها خطوة قویة إلى األمام في التصدي  حمایة بیئة الطیران، وافقت اإلیاتا مع نتائج لجنة اإلیكاو المعنیة ب

 .للضوضاء عند المصدر

للنقل الجوي والعمر الطویل للطائرات، یجب أن یتأكد المشغلون من أن الطائرات  بالنظر إلى الطابع الدولي ٣- ١
المرخصة وفقًا للمعاییر الدولیة المطبقة یمكن تشغیلها في جمیع أنحاء العالم خالل كامل حیاتها ودون قیود ال مبرر لها التي 

ال تقصد إدخال قیود تشغیلیة على  ١المجلد ، ١٦تعیق النقل الجوي الدولي. ولذلك، فإن معاییر الضوضاء في الملحق 
 ١٤توصیتها في دعم معیار الفصل  تبذلك عندما رافق حمایة بیئة الطیرانلجنة اإلیكاو المعنیة ب الطائرات. وقد اعترفت

 بالتوصیة التالیة:

  االمتناع عن إدخال القیود التشغیلیة. - ٣/٩التوصیة 
 فيعلى الطائرات التي تمتثل لمعیار ترخیص الضوضاء یتّم حث الدول على عدم فرض قیود تشغیلیة 

  .١٤٢و/ أو  ٤المجلد األول، الفصل  ١٦الملحق 
یوّفر نهج اإلیكاو المتوازن عملیة شفافة إلدارة مشاكل الضوضاء الظاهرة على أساس كل مطار على حدة.  ٤- ١

محددة للمطار المعني. ویتعّلق باستكشاف ویعترف ویقوم على مبدأ أن الحلول تحتاج إلى أن تكون متالئمة مع الخصائص ال
اإلجراءات الفعالة والقیود أربعة عناصر رئیسیة، وهي تقلیص الضوضاء من المصدر، تخطیط وٕادارة استخدام األراضي، 

. وتستمر هذه السیاسة بتوفیر بهدف معالجة مشكلة الضوضاء بأفضل طریقة فعالة التكلفة، لتخفیف من الضوضاءالتشغیلیة ل
 .ید من الفرص إلدارة ضوضاء الطائرات على أساس محلي، ضمن إطار متفق علیه دولیاالمز 

 المناقشة - ٢

تؤدي سیاسات اإلیكاو الحالیة بالنسبة لقیود التشغیل إلى توازن مهم بین تمكین الدول التخاذ كافة التدابیر  ١- ٢
ر التنظیمي والقدرة على التنبؤ المطلوبة من ِقبل المناسبة لمعالجة مشاكل الضجیج وفقًا للنهج المتوازن والحفاظ على االستقرا

  مشغلي الطائرات.
، المرفق هاء، الدول على "عدم فرض أیة قیود تشغیلیة في أي مطار قبل تقییم ١٨-٣٧یحث القرار ألف  ٢- ٢

، ١٨- ٣٧ألف  كامل التدابیر المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقًا للنهج المتوازن". كما یعكس القرار

                                                           
٢  CAEP/9-DP/6 ، ١.٣٢.٨.٣المقطع     
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الذي مفاده أن  ٤اعتماد معیار ترخیص الضوضاء في الفصل  الملحق هاء االتفاق بین الدول األعضاء في اإلیكاو عندما تمّ 
 .الطائرات التي تمتثل لهذا المعیار ال ینبغي أن تخضع لقیود تشغیلیة

ي من الطائرات التي تمتثل ، الملحق دال إمكانیة قیام الدول بالتخلص التدریج١٨- ٣٧یتوقع القرار ألف  ٣- ٢
ولكنها تتجاوز مستویات الضوضاء في المجلد األول،  ١٦من الملحق  ٢لمعاییر ترخیص الضوضاء في المجلد األول، الفصل 

، الملحق دال أیضًا الدول على عدم ادخال تدابیر للتخلص ١٨- ٣٧. ومع ذلك، یحث القرار ألف ١٦من الملحق  ٣الفصل 
 .١٦من المرفق  ٤أو  ٣ت التي تمتثل لمعاییر ترخیص الضوضاء في المجلد األول، الفصلین التدریجي من الطائرا

للجمعیة العمومیة لإلیكاو للتأكید مجددًا على السیاسات المنصوص علیها في  ٣٨تدعو اإلیاتا الدورة الـ  ٤- ٢
"یتّم حث مایة بیئة الطیران من أن ح، وإلتباع توصیة من لجنة اإلیكاو المعنیة ب١٨-٣٧المالحق دال وهاء من القرار ألف 

المجلد األول،  ١٦الدول على عدم إدخال القیود التشغیلیة على الطائرات التي تمتثل بمعاییر ترخیص الضوضاء من الملحق 
  ."١٤و/أو  ٤الفصل 

تعارض اإلیاتا بشدة أي تدبیر من شأنه أن یؤدي إلى التخلص التدریجي من الطائرات التي تمتثل لمعاییر  ٥- ٢
. ففي الواقع، ینبغي تفضیل تنفیذ النهج المتوازن بدًال من التخلص ١٦من الملحق  ٣، الفصل ١ترخیص الضوضاء في المجلد 

التدریجي الفظ لبعض الفئات من الطائرات المستندة إلى الضجیج في كافة المطارات في دولة أو أكثر. وبمقتضى سیاسات 
یة إدخال قیود تشغیلیة مستندة إلى الضجیج على بعض الفئات من الطائرات في اإلیكاو الحالیة، لدى الدول بالفعل إمكان

مطارات محددة شریطة أن یتقرر ذلك وفقًا للنهج المتوازن. ومثل هذا االحتمال أكثر انسجامًا مع النهج المتوازن الذي یتطلب 
ت وجود مشكلة الضوضاء فیها وأن أي إجراء أن التدابیر اإللزامیة لتخفیف الضوضاء یجب فقط إدخالها في المطارات حیث ثب

  یجب أن یكون متالئمًا مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني.

في العدید من المطارات، ال تزال القدرة على تحسین بیئة الضوضاء من خالل تحسین تخطیط وٕادارة استخدام  ٦- ٢
ني حول المطارات التقدم المحرز من خالل ُتستخدم بشكل غیر كاٍف. وعلى وجه الخصوص، قّوض الزحف العمرا األراضي

 الحد من الضوضاء عند المصدر.

 حمایة بیئة الطیرانوعالوة على ذلك، تّم التعّهد بالعمل الذي أدى إلى توصیة من ِقبل لجنة اإلیكاو المعنیة ب ٧- ٢
داخل اللجنة من بحسب اتفاق  ١٦من الملحق  ١٤للحصول على معیار جدید لترخیص الضوضاء في المجلد األول، الفصل 

 .أنه لن یتّم أخذ التخلص التدریجي بعین االعتبار

 الخالصة - ٣

  ، الملحق دال:١٨- ٣٧تدعو اإلیاتا الجمعیة العمومیة للنظر في التعدیالت التالیة للقرار ألف  ١- ٣
...  

ل كافة الدول من ِقب ٣حیث أن لجنة حمایة بیئة الطیران استنتجت أن التخلص التدریجي العام من عملیات طائرات الفصل 
وتعهدت القیام بالعمل غیر مدعومة على أساس التكالیف والمنافع  ٢التي فرضت التخلص التدریجي لعملیات طائرات الفصل 

على أساس أن تخلصًا تدریجیًا جدیدًا ال  ١٦الذي أدى إلى توصیة جدیدة لترخیص الضوضاء في المجلد األول، من الملحق 
  ؛ینبغي أن یؤخذ بعین االعتبار
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...  
  فإن الجمعیة العمومیة:

...  
تحث الدول على عدم إدخال تدابیر للتخلص التدریجي من الطائرات التي تمتثل، من خالل إما الترخیص   - ٤

أو أي فصل جدید ُیضاف إلى  ٤، ٣األصلي أو إعادة الترخیص، مع معاییر ترخیص الضوضاء في المجلد األول، الفصول 
  ؛١٦الملحق 

...  
  ، الملحق هاء:١٨- ٣٧الجمعیة العمومیة للنظر في التعدیالت التالیة للقرار ألف  تدعو اإلیاتا ٢- ٣

...  
حیث أنه من المتوقع إجراء مزید من التخفیضات في الضوضاء عند المصدر نتیجة العتماد معاییر جدیدة لترخیص الضوضاء 

  ؛في األسطول من خالل استیعاب تكنولوجیا الحد من الضوضاء ١٦في المجلد األول من الملحق 

...  
حیث أوصت لجنة حمایة بیئة الطیران إلى حث الدول على عدم فرض قیود تشغیلیة على الطائرات التي تمتثل للمعاییر القائمة 

  ؛أو معیاره الجدید المقترح ١٦من الملحق  ٤لترخیص الضوضاء في المجلد األول، الفصل 

...  
  فإن الجمعیة العمومیة:

...  
أیة قیود تشغیلیة على الطائرات التي تمتثل، من خالل إما الترخیص األصلي أو إعادة  إدخالدم . تحث الدول على ع٤

  .١٦أو أي فصل جدید ُیضاف إلى الملحق  ٤الترخیص، مع معاییر الضوضاء في المجلد األول، الفصل 

  

 - انتهى-


