
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل

A38-WP/318 
EX/110 
20/8/131 

 

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  بیئةالحمایة   :من جدول األعمال ١٧البند رقم 

  ومكاتب االیكاو اإلقلیمیة للجنة المعنیة بحمایة البیئة في مجال الطیرانحمایة البیئة، ا
 )األرجنتین(ورقة مقدمة  

  التنفیذي الموجز
االستراتیجیة االیكاو أحد أهداف  ،لطیران المدنيل ضمان التنمیة الُمستدامةاسهامها في  من خالل ،أمست حمایة البیئة

المشاركة  إذ راحت تزداد ،بدور رئیسي (CAEP)الحالیة. وفي هذا اإلطار، تضطلع لجنة حمایة البیئة في مجال الطیران 
  الخبرات الفنیة.تتنوع فیها و 

من الضروري تعزیز مشاركة المراقبین والدول  ،نة حمایة البیئة في مجال الطیرانمنافع النتائج الُمحّصلة من لج ولمضاعفة
 وذلك تمشیًا معوكفاءة أعمالها،  تهادینامیكیتعّوق بشكل غیر مباشر، حتى ال  حتىغیر األعضاء في اللجنة، ولو 

  .في هذا المجالها منظمة الطیران المدني الدولي تحددالتي  هاتیتوجال
والنشاطات تحقیق هذا الهدف. ففي ورشات العمل والمؤتمرات والندوات اإلقلیمیة لالیكاو بدور رئیسي في  بتضطلع المكاتو 

ولكن یمكنها أن تعرب عن  ،اللجنة أعمال ال ُتشارك الدول في إقلیم معّین مباشرة في ،لتیسیر تبادل اآلراء الشبیهة األخرى
. وُتوفر هذه االسهامات قیمة ُمضافة إلى الخبراء في CAEPأعمال لجنة  وُتقدم تعلیقاتها واقتراحاتها بشأن جدول ،آرائها

هذه الورقة إلى تعزیز مشاركة الدول من  في األرجنتین تسعىو . CAEPاإلقلیم الذي تخُدمه مجموعات العمل التابعة للجنة 
  خالل النشاطات اإلقلیمیة.

  یلي:: ُیرجى من الجمعیة العمومیة أن تقوم بما اإلجراء المطلوب
أن تواصل دعم العمل الممتاز الذي تُنجزه لجنة حمایة البیئة في مجال الطیران واألمانة العامة لالیكاو بشأن   )أ 

 المسائل المرتبطة بالطیران المدني والبیئة؛
(مثل عقد الندوات  لترویج للمبادرات المتعددة األشكالا على أن توصي بأن یشجع المجلس المكاتب اإلقلیمیةو   )ب 

فیها  ةأو المراقب CAEPحتى تتمكن الدول غیر األعضاء في لجنة  ،لعمل والنشاطات الشبیهة األخرى)وورشات ا
تعزیز قدرتها على االطالع بصورة مباشرة على تلك وذلك من خالل  ،ر من أعمال اللجنةأكثأن تستفید من 

  األعمال.
األهداف 

    .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي -(ج)  هدف االستراتیجيالترتبط ورقة العمل هذه ب  اإلستراتیجیة:

اآلثار 
  .أي موارد إضافیةتلزم ال   المالیة:

   New Environmental Protection Policy of the National Civil Aviation: ورقة المعلومات  المراجع:
 Administration of Argentina  

_____________  
    مة اإلسبانیة لهذه الورقة الترجقّدمت األرجنتین  ١
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 المقدمة - ١
لعمل اللجنة  نتیجةً  (CAEP)لجنة حمایة البیئة في مجال الطیران  ،١٩٨٣في عام  ،أنشأ مجلس االیكاو ١- ١

 .(CAEE) واللجنة المعنیة بانبعاثات محركات الطائرات (CAN) ضوضاء الطائراتالمعنیة ب

الذین ن یالمراقب ومنوالتصویت،  ل في المناقشاتالتدختتألف اللجنة من األعضاء الذین لدیهم الحق في  ٢- ١
في  ة عضودول ٢٣ ال یتمتعون بحق التصویت. وُترّشح همولكن ،في مجموعات العمل والمشاركةآرائهم  یستطیعون اإلعراب عن

ترّشحهم إدارات على تعیینهم ، في حین أن المراقبین هم من الخبراء الذین  المجلس ، وُیوافقكخبراءللمشاركة المنظمة األعضاء 
 والمنظمات األخرى.، الطیران في الدول غیر األعضاء في االیكاو، أو االتحادات

من الدول  ٤من الدول اآلسیویة، و ٥مندوبین من الدول األوروبیة، و ٩تتألف لجنة حمایة البیئة حالیًا من و  ٣- ١
مریكا الجنوبیة، وعضو واحد من استرالیا. من دول أ اثنین ناثنین من دول أمریكا الشمالیة، وعضوی نیاإلفریقیة، وعضو 
من االتحاد األوروبي، ومندوبین من  اً ومندوب ،من نیوزیلندا اً ومندوب ،ن لدى اللجنة مندوبین من أوروبامراقبیال وتتضمن مجموعة

 CANSO لمدنیةخدمات المالحة الجویة ا منظمةو منظمات مثل الهیئة العربیة للطیران المدني، والمجلس الدولي للمطارات، ال
المجلس التنسیقي الدولي التحادات صناعات و  ،)IBAC( المجلس الدولي لطیران األعمالو  ،(االیاتا) واالتحاد الدولي للنقل الجوي

  . (ICCAIA)الطیران والفضاء

تضطلع لجنة حمایة البیئة في مجال الطیران بنشاطاتها من خالل مجموعات العمل، تقوم كل واحدة منها و  ٤- ١
وتنقسم كل مجموعة إلى فرق عمل  .األبحاث وُتقدم االقتراحات في مجاالت متعددة من حمایة البیئة والطیران المدني بإعداد

 اللجنة مجموعات دعم لمساعدة مجموعات العمل. وفي. مجال اختصاصهاتدرس مسائل معینة في 

عضاء والمراقبین. ونظرًا لقیمة األ الدول تتألف مجموعات وأفرقة العمل التابعة للجنة من خبراء فنیین منو  ٥- ١
خاص ألي ب مستشار منص همشغل المشاركة من خالل تشجیعهم علىینبغي جمیع الخبراء، االسهامات الكبیرة المقدمة من 

 دولة عضو. 

، اإلقلیمي لطیران المدنياهیئات بین االیكاو و العالقة الصادر بعنوان  ١٧- ٢٧قرار الجمعیة العمومیة  وینص ٦- ١
 عقدوجه المجلس إلى یالحالیة والمقبلة للطیران المدني ، و  اإلقلیمیة الیكاو أن تدعم أعمال ونشاطات الهیئاتل يه ینبغعلى أن

 ترتیبات عملیة مناسبة مع كل من الهیئات اإلقلیمیة للطیران المدني.

مع الهیئات اإلقلیمیة للطیران المدني، فنفّذت بذلك  وناالیكاو عددًا ملحوظًا من ترتیبات التعا عقدتقد  ٧- ١
 ، وذلك بالتعاون الوثیق مع الهیئات والمنظمات اإلقلیمیة للطیران المدني. تها في مجال التعاون اإلقلیميسیاس

لطیران اهیئات مع المنظمات اإلقلیمیة و التعاون  الصادر بعنوان ٢١- ٣٧أعربت الجمعیة العمومیة في قرارها و  ٨- ١
ترتیبات  على الدخول فيالمنظمات اإلقلیمیة للطیران المدني و  الهیئات ، عن تأییدها للتعاون اإلقلیمي وشّجعتاإلقلیمیة نيالمد

 اإلقلیمیة للطیران المدني في المشاركة في هذا الجهد. هاهیئاتعلى مساعدة ت الدول مناسبة مع االیكاو، وحثَّ 

، بید أن األعمال اإلقلیمیة الجویة تعزیز ُنُظم مراقبة السالمةهدفت الجمعیة العمومیة في ذلك القرار إلى  ٩- ١
القواعد القیاسیة ( كما هو ملحوظ في إقلیم أمریكا  تناسقتحسینات ملحوظة في مجال  قد أفضت إلى الُمنفذة في هذا اإلطار

 السالمة والمالحة الجویة. تعزیزٕالى و الجنوبیة) 

 فیؤدي إلى نتائج طیبة لخدمة هذا الهدفحمایة البیئة أیضًا  ُیفید أن النهج اإلقلیمي ُیمكن أن یّتضح ،لذلك ١٠- ١
 الذي ُتعّلق علیه المنظمة أهمیة بالغة.

 التحلیل - ٢

، وأصبحت لجنة حمایة البیئة من األدوات الفنیة االیكاو االستراتیجیة الرئیسةُتشكل حمایة البیئة أحد أهداف  ١- ٢
 هذا الهدف. لبلوغمة والمهنیة القیّ 
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تمثیل  توفیر إلىالحاجة  علىلجنة حمایة البیئة  الضوء في التوجیهات التي قّدمها إلى مجلسال وقد سّلط ٢- ٢
، ولكن مع احترام الحدود الالزمة المفروضة على عضویة اللجنة هاجمیع النشاطات التي تُنجز  فيمختلف األقالیم  یشملمناسب 

 اللجنة حتى تتمكن من االضطالع بمهامها بكفاءة.

 الجهات مقدمةلدول غیر األعضاء والمنظمات الحكومیة الدولیة والشركات و ل یسمحاقبین حضور المر وٕان  ٣- ٢
أهمیة بهذه المشاركة  وتتسمها الفنیة في االجتماعات. بأن ُتشارك في أعمال اللجنة، وتعطي آراءالخدمات والهیئات األخرى 

على نفس  وهذه المشاركة، .اللجنة ُتعّدهاالتي  تلفةالمخلعروض ا إزاءبالغة لمعرفة آراء أصحاب المصالح في مجال الطیران 
 أفرقة عمل الخبراء.  بالنسبة لعملالقدر من الفائدة 

یلة كما ُذكر ذلك في بدایة الورقة، على أساس أنها وس تروج االیكاو وتعزز إنشاء وتوحید المنظمات اإلقلیمیة، ٤- ٢
 والتوصیات الدولیة.االمتثال إلى القواعد القیاسیة  فيفّعالة لُمساعدة الدول 

ذ أن هذه المحافل تسمح بأن ، إمناقشاتمحافل  باستحداثمشاركة األقالیم في أعمال اللجنة  وُیمكن تعزیز ٥- ٢
 والمصالح المختلفة للدول المشاركة. الظروففي نشاطاتها وتراعي اللجنة  تقرّ 

كالهما من جنوب أمریكا  ،ل الطیرانإقلیم أمریكا الالتینیة دولتان عضوان في لجنة حمایة البیئة في مجا ُیمثل ٦- ٢
، فإن وبالتاليأمریكا الالتینیة مشاركة بصفة مراقب.  وال حتى، أمریكا الوسطى تمّثلما من دولة  هاال أن .(األرجنتین والبرازیل)

 ممثلة في اللجنة. المذكوردول اإلقلیم فقط من  %٩

حمایة البیئة من جانب الدول غیر األعضاء  أنه كلما زاد الوعي بنشاطات لجنةنخلص إلى أن  الطبیعيومن  ٧- ٢
 هذه الدول واإلقلیم الذي تنتمي إلیه. استفادت كّلماأو المراقبة، 

 الخالصة  - ٣

. قائم على مبادئ أساسیة من بینها االستدامة وحمایة البیئةقطاع طیران حدیث  ریتُقّر االیكاو بأهمیة تطو  ١- ٣
الوقود البدیل الُمستدام والمطارات المراعیة للبیئة والطائرات األقل ضوضاء  باستخدام ،المشاریع الخاصة تكون ومن البدیهي أن

 أهمیة بالغة. وال یمكن تحقیق هذه األهداف إال عن طریق ضمان مشاركةمكتسبة  ،من المحركات ثاتواألقل اطالقًا لالنبعا
  .الحیویةكفاءتها  وذلك دون تقویض ،CAEPلجنة  أعمال في ،مباشرةالبصورة مباشرة أو غیر  أكبر عدد ممكن من الدول،

 تعتمدعندما ف .التخطیط المشاركة في ، من الجوهري تعزیزCAEPلجنة  ألعمال المثلى فعالیةالولتحقیق  ٢- ٣
ن اآلراء والمصالح واالقتراحات. مما سُیساهم في تعزیز امكانیات تحقیق قدر م قاعدة أوسع تراعياإلجراءات المقبلة  اللجنة

 .CAEPن هذه التطورات سُتعزز نجاح لجنة أ ومن األكیدعلى السیاسات وتطبیقها واالمتثال لها.  أكبر من الموافقة
لمكاتب ل ه البدّ أن، CAEP حمایة البیئة في لجنة الصالحیات بصفتها عضو كامل ،تعتبر جمهوریة األرجنتین ٣- ٣

 مختلف لتعزیز مشاركة الخبراء من اتلترتیبا إجراء من خالل، للجنة النجاح األمثلأن تضطلع بدور أساسي لضمان اإلقلیمیة 
فتعزز  ،من المعلومات عن أعمال اللجنة قدر ممكن أكبر من خالل نشرو  في اللجنة، من خالل األعضاء الدائمینو  ،البلدان

ثل عقد م( متعددةلمبادرات على أعمال لجنة حمایة البیئة، عن طریق الترویج  أو المراقبة األعضاءالدول غیر  اطالعبالتالي 
 .الندوات وورشات العمل والنشاطات الشبیهة األخرى)

  —  انتهى — 


