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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

  التنفیذیةاللجنة  تقریر
  عن

  من جدول األعمال ١٧البند 

  )الضجیج ونوعیة الهواء المحلياألحكام العامة و (الجزء الخاص ب

  (مقدم من رئیس اللجنة التنفیذیة)

مـن جـدول األعمـال. وُیوصـى بـأن تعتمـد الجلسـة  ١٧ت اللجنة التنفیذیـة التقریـر المرفـق عـن البنـد أقرّ 
  .١٧/١العامة القرار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مالحظة: بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقریر.
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  من جدول األعمال: حمایة البیئة  ١٧البند 

حرزه أفي موضوع حمایة البیئة على أساس تقاریر التقدم الذي  ،نظرت اللجنة التنفیذیة، في جلستها الثالثة  ١-١٧
) وبشأن WP/26و  WP/25العمل  لطائرات وانبعاثات المحركات (ورقتابشأن األعمال الفنیة للمنظمة عن ضوضاء االمجلس 

). وبناء على تقاریر التقدم المحرز هذه نظرت ٣٣و ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٩و ٢٨المسائل المتصلة بتغییر المناخ (ورقات العمل 
المستمرة  االیكاوالبیان الموحد بسیاسات وممارسات  — ١٨-٣٧لجمعیة مجلس لتحدیث قرار االلجنة التنفیذیة في اقتراحات ال

البیان الموحد  — ١٩-٣٧ والقرار  (WP/27)األحكام العامة والضجیج ونوعیة الهواء المحلي —في مجال حمایة البیئة 
ورقة  ٣٤باإلضافة إلى ذلك ثمة  ،(WP/34) تغّیر المناخ —بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة 

 ,WPs 68, 70, 83, 106, 108, 131, 163, 164, 165, 166, 176, 183, 222, 234, 240, 250, 258قدمتها الدول والجهات المراقبة: 
268, 270, 271, 272, 275, 279, 288, 289, 297, 305, 317, 318, 327, 328, 346, 384 and 350.                       

  

  ونوعیة الهواء المحلي والضجیجأحكام عامة   ٢-١٧
للجمعیة العمومیة بشأن  ٣٧بشأن التقدم الذي أحرزته االیكاو منذ الدورة  (WP/25)قدم المجلس تقریرا   ١-٢-١٧

، بما (CAEP)وأساسا بشأن أنشطة اللجنة المعنیة بحمایة البیئة في مجال الطیران  ،المسائل المتصلة بالطیران المدني والبیئة
. ولقد تضمن التقریر أیضا أنشطة ذات صلة نفذتها األمانة العامة، فضال عن تعاونها مع (CAEP/9) في ذلك اجتماعها التاسع

  المنظمات األخرى.
 اجتماعهاجنة حمایة البیئة في اتفاق توصلت إلیه لن أمور أخرى، ، ضم(WP/25)وتضمنت ورقة العمل   ٢-٢-١٧

الطائرات، من الملحق السادس عشر، مخصصة للطائرات  یدة في المجلد األول بعنوان ضجیجبشأن قاعدة مقترحة جد التاسع
االجتماع ق للطائرات ذات المراوح القالبة. ووردت تفاصیل أیضا في اتفا ت المروحیة وقاعدة قیاسیة للضجیجالنفاثة والطائرا

محركات الطائرات، فقد  . وفیما یتعلق بانبعاثاتنولوجیة جدیدة للتخفیض من الضجیجللجنة حمایة البیئة بشأن أهداف تك التاسع
للجنة حمایة البیئة على  االجتماع التاسعبشأن القاعدة القیاسیة الخاصة بانبعاثات أكسید الكربون والتي تشمل موافقة  أحرز تقدم

بتحسینات تشغیلیة، أي: اتفاق  ترد أیضا تفاصیل بشأن إعداد وثیقتین متصلتینیق على القاعدة القیاسیة. و شروط التصد
للجنة حمایة البیئة بشأن أهداف تشغیلیة جدیدة لتخفیض احتراق الوقود وتحلیل بیئي لحزمة التحسینات في  االجتماع التاسع

للجنة حمایة البیئة، وتجري استشارة الدول  الجتماع التاسعها االتي قدممجلس على جمیع التوصیات منظومة الطیران. ووافق ال
  بشأن التعدیالت المقترح إدخالها على المجلدین األول والثاني من الملحق السادس عشر.

 وأعادت اللجنة التأكید على أهمیة األعمال الفنیة للمنظمة والمتصلة بالطیران المدني والبیئة، وأیدت األعمال  ٣-٢-١٧
  المتواصلة والفعالة للجنة حمایة البیئة واألمانة العامة لالیكاو في هذا المضمار.

والتي  WP/26ووفقا لما طلبته الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین، فقد قدم المجلس ورقة العمل   ٤-٢-١٧
الطائرات  ر الحالي والمقبل الناجم عن ضجیجتأثیقدمت تقریرا عن تقییم االتجاهات البیئیة الذي أجرته لجنة حمایة البیئة لل

بة في تقییم االتجاهات البیئیة، وانبعاثات محركات الطائرات. والحظت اللجنة إسهاما كبیرا من الدول األعضاء والمنظمات المراق
والحظت اللجنة كذلك أنه  تم التوصل إلیه في لجنة حمایة البیئة. ة البیئة وتبین توافق اآلراء الذيالتي استعرضتها لجنة حمای

، فإن األمانة العامة تعمل على استحداث قدرات تسمح للمنظمة ١٩-٣٧بناء على الطلب الوارد في قرار الجمعیة العمومیة 
باإلبالغ المنتظم بعملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة المعنیة بتغیر المناخ بشأن انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن 
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یران المدني ولقیاس التقدم المحرز من أجل األهداف العالمیة الطموحة.  وسیستفید هذا النشاط من اإلبالغ المتزاید لبیانات الط

  استهالك الوقود من الدول األعضاء باالیكاو.
 النبعاثات الطائرات ،الطائرات العالمي جموع سكان العالم المعرضین لضجیجیتوقع بشكل عام أن یسجل م  ٥-٢-١٧

ومجموع انبعاثات الطائرات في العالم التي تؤثر على المناخ العالمي، زیادة خالل فترة  ،التي تؤثر على نوعیة الهواء المحلي
التحلیل برمتها ولكن بمعدل أبطأ من معدل الطلب على أنشطة الطیران. ومن المتوقع أن تتحسن كفاءة الوقود المستخدم حتى 

كي یتسنى تحقیق الهدف الطموح العالمي  غیر تلك الواردة في هذا التحلیل ذ تدابیر إضافیة، غیر أنه یتعین اتخا٢٠٥٠عام 
في المائة سنویا. وكذلك في سیاق تكنولوجیا الطائرات والتحسینات التشغیلیة  ٢المتمثل في تحسین كفاءة استخدام الوقود بنسبة 

. وبینما من شأن استخدام أنواع ٢٠٢٠ن یتناسب مع هدف عام وحدها، یتعین اتخاذ تدابیر إضافیة لتحقیق نمو محاید للكربو 
، غیر أنه ال توجد بیانات كافیة للتنبؤ بتوفر هذه األنواع االنبعاثات الوقود البدیل المستدام أن یقدم مساهمة كبیرة في تخفیض

  من الوقود أو بعمر انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناتجة عنها.
كأساس التخاذ  WP/26تخدام االتجاهات البیئیة العالمیة المعروضة في ورقة  العمل وأوصت اللجنة باس  ٦-٢-١٧

القرارات بشأن المسائل البیئیة أثناء دورة الجمعیة العمومیة هذه، وطلبت من المجلس مواصلة العمل في هذه المجاالت بدعم 
  لالتجاهات البیئیة العالمیة.من الدول وبكفالة تزوید الدورة المقبلة للجمعیة العمومیة بتقییم محدث 

وأقرت اللجنة بأهمیة توفیر أساس ثابت لالتجاهات البیئیة التاریخیة والمقبلة. وأوصت بأن تحث الجمعیة العمومیة   ٧-٢-١٧
الدول على تقدیم بیانات الستهالك الوقود التي طلبتها االیكاو لدعم طلب الجمعیة العمومیة من المجلس لإلبالغ عن انبعاثات 

  .١٩- ٣٧والقرار  ١٨- ٣٧لطیران، والنظر في المعلومات الواردة في هذه الورقة إلدراجها في تنقیحات قرار الجمعیة العمومیة ا
البیان الموحد بسیاسات ، ١٨- ٣٧، قدم المجلس اقتراحا بتنقیح قرار الجمعیة WP/27وفي ورقة العمل   ٨-٢-١٧

في ضوء التطورات التي  األحكام العامة والضجیج ونوعیة الهواء المحلي –المستمرة في مجال حمایة البیئة  االیكاووممارسات 
 طرأت منذ انعقاد الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین.

ات ، أقرت الوالیات المتحدة بالتقدم المحرز لتخفیض ضوضاء الطائرات وانبعاثWP/106وفي ورقة العمل   ٩-٢-١٧
الطیران التي تؤثر على نوعیة الهواء المحلي من خالل السیاسة والقواعد القیاسیة واإلرشادات، بما في ذلك اتفاق لجنة حمایة 

الواردة في المجلد األول من الملحق السادس عشر  لقیاسیة الجدیدة المعنیة بالضجیجبشأن القاعدة ا اجتماعها التاسعالییئة في 
للجنة حمایة البیئة بحث الدول على عدم تطبیق القیود التشغیلیة على الطائرات التي تمتثل للفصل  سعاالجتماع التاوتوصیة 

، فور اعتماد المجلس لها. ودعت للقاعدة القیاسیة الخاصة بالضجیجالرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر و/أو 
الطائرات، مع اإلقرار بعدم وجوب تطبیق  ضجیجلنهج المتوازن إلدارة الورقة أیضا الجمعیة العمومیة إلعادة تأكید التزامها با

قیود التشغیل كحل أول وتنفیذها فقط بعد النظر في كل عنصر من العناصر األخرى. وتؤید الوالیات المتحدة أیضا المضي في 
  العمل بشأن إعداد قاعدة قیاسیة لتصدیق الجسیمات الدقیقة غیر المتطایرة.

، رحبت لیتوانیا، بالنیابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األعضاء WP/70رقة العمل وفي و   ١٠-٢-١٧
ق ، بما في ذلك االتفاعها التاسعااجتماألخرى في اللجنة األوروبیة للطیران المدني، بالتقدم الذي أحرزته لجنة حمایة البیئة في 

حق السادس عشر وبشأن األعمال المتواصلة المتصلة بإعداد قاعدة قیاسیة بالمجلد األول من المل بشأن قاعدة قیاسیة للضجیج
محركات الطائرات على اإلسهام إسهاما جیدا في األعمال  مصّنعي. وشجعت الورقة أیضا (nvPM)للجسیمات غیر المتطایرة 

  المتعلقة بأخذ العینات وقیاس الجسیمات غیر المتطایرة.
عن أن القاعدة القیاسیة  (ICSA)أعرب التحالف الدولي للطیران المستدام ، WP/297وفي ورقة العمل   ١١-٢-١٧

الخاصة بانبعاثات ثاني أكسید الكربون ستشكل عنصرا متكامال من سلة تدابیر االیكاو، وٕانه إذا لم تؤثر هذه القاعدة القیاسیة 
رة. ودعت ورقة العمل الجمعیة العمومیة إلى التأكید تأثیرا جیدا، ستتكفل بذلك التدابیر األخرى الموجودة في سلة التدابیر المذكو 
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على أن القاعدة القیاسیة الخاصة بانبعاثات ثاني أكسید الكربون هي عنصر أساسي من عناصر سلة التدابیر وطلبت من 

اثات یتجاوز المجلس ضمان امتثال لجنة حمایة البیئة اللتزامها بالموافقة على قاعدة قیاسیة تسفر عن تخفیض كبیر في االنبع
  األعمال المعتادة.

التفاق بشأن قاعدة بما في ذلك ا اجتماعها التاسعورحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته لجنة حمایة البیئة في   ١٢-٢-١٧
من الملحق السادس عشر، وشجعت أعمالها المقبلة من أجل إعداد قاعدة قیاسیة للجسیمات  قیاسیة للضجیج بالمجلد األول

  المتطایرة وقاعدة قیاسیة بشأن انبعاثات ثاني أكسید الكربون. الدقیقة غیر
الشواغل الصحیة الممكن حدوثها  (ITF)، وصف االتحاد الدولي لعمال النقل WP/327في ورقة العمل و   ١٣-٢-١٧

وُدعیت  بشأن تعرض موظفي المطارات للجسیمات الدقیقة الصادرة عن عوادم محركات الطائرات ومحركات الدیزل بالمطارات،
مل حمایة صحة الجمعیة العمومیة إلى حث االیكاو على توسیع نطاق سیاساتها وممارساتها المتصلة بحمایة البیئة لكي تش

وفقا لذلك. وشدد االتحاد على أنه قد تم إنشاء فریق عمل یتكون من مدیرین من مطار كوبنهاغن الموظفین وسالمتهم، 
  تمثل موظفي المطار، وأن هذا األمر سیشكل نقطة بدایة إلجراء المناقشات. وشركات عاملة في المطار ونقابات عمال

مع عدد من المنظمات الدولیة، بما فیها منظمة الصحة العمل وأشار رئیس الجلسة إلى مواصلة االیكاو   ١٤-٢-١٧
حالیا برنامج عمل إلعداد قاعدة  العالمیة، بشأن تأثیر الطیران على البیئة بجوار المطارات. وأوضح أن لجنة حمایة البیئة تنفذ

في فهم لمحركات الطائرات وأن األبحاث جاریة للمضي قدما  (nvPM)قیاسیة للتصدیق بشأن الجسیمات الدقیقة غیر المتطایرة 
ها تشّكل الجسیمات المتطایرة وأن المعلومات التي قدمها االتحاد الدولي لعمال النقل سُتعرض على نظر لجنة حمایة البیئة لبحث

  في عملها.
وطلبت  الطائرات في الهند، مت الهند معلومات بشأن مبادراتها إلدارة ضجیج، قدWP/222وفي ورقة العمل   ١٥-٢-١٧

في المطارات الرئیسیة، فضال عن رسم خطط عمل في المطارات  إعداد دراسات بشأن الضجیج وتركیب نظم رصد للضجیج
 إلرشادات االیكاووخطط استخدام األراضي الخاصة بهذه المطارات، وذلك وفقا  جیما یتعلق بالحدود الدنیا للضجیالرئیسیة ف

  الطائرات. بشأن النهج المتوازن إلدارة ضجیج
، وصفت جنوب أفریقیا كیفیة حظر الطیران اللیلي في أجزاء متفرقة من العالم التي WP/240وفي الوثیقة   ١٦-٢-١٧

الجمعیة العمومیة إلى ضمان مواصلة قیام االیكاو بدور ریادي في وضع إرشادات تؤثر على قطاع الطیران العالمي، ودعت 
وشجعت الورقة االیكاو على مواصلة رصد ممارسات الدول بشأن حظر الطیران  .للسیاسات لتناول مسألة حظر الطیران اللیلي

واألقالیم التي فرضت حاالت حظر للطیران  وطلبت الورقة أیضًا من الدول اللیلي وتقییم تأثیرها على تشغیل الخدمات الجویة.
  اللیلي إعادة النظر في سیاساتها.

، أید اتحاد النقل الجوي الدولي التوصیة التي قدمتها لجنة حمایة البیئة في WP/163وفي ورقة العمل   ١٧-٢-١٧
التي تفید بأنه ینبغي على الدول االمتناع عن فرض قیود تشغیلیة على الطائرات التي تمتثل للفصل الرابع من  اجتماعها التاسع

یاتا أیضا معارضة شدیدة أي لقاعدة قیاسیة جدیدة بشأن الضجیج. وعارضت اإلالمجلد األول من الملحق السادس عشر و/أو 
طائرات التي تمتثل للفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس تدبیر من شأنه أن یؤدي إلى التخلص التدریجي من ال

، ١٨- ٣٧عشر. ودعت الورقة الجمعیة العمومیة إلى النظر في التعدیالت المقترح إدخالها على قرار الجمعیة العمومیة 
  المرفقان (د) و(ه).

د تمت مناقشة هذا الموضوع في الدورة وفیما یتعلق بحظر الطیران اللیلي، فقد أشارت اللجنة إلى أنه ق  ١٨-٢-١٧
الماضیة للجمعیة العمومیة، حیث أحیط علما بتقییم لحظر الطیران اللیلي أجرته لجنة حمایة البیئة وطلبت الهند إجراء المزید 

ینظر من الدراسات في هذا الشأن. ووافقت الجمعیة العمومیة في دورتها الماضیة على إحالة هذا الموضوع إلى المجلس لكي 
فیه، وعرضت الهند توفیر الموارد الالزمة إلجراء المزید من الدراسات، مشیرة إلى القیود الخاصة بالموارد لدى األمانة العامة. 
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ومنذ انعقاد الدورة الماضیة للجمعیة العمومیة، ورهنا بالتمویل المقدم من الهند، فقد واصلت  األمانة العامة العمل في هذا 

ومع ذلك لم یقدم التمویل حتى اآلن. ولقد جرى التوضیح بأن الهند  ،لمستشارین وتم وضع الصالحیاتالمجال بدعم من ا
  ستتصل باألمانة العامة في الوقت المناسب لتقدیم الموارد الالزمة لتنفیذ المزید من الدراسات بشأن حظر الطیران اللیلي.

على التزامها بالنهج المتوازن، واإلقرار بعدم تطبیق القیود وأوصت اللجنة الجمعیة العمومیة بإعادة التأكید   ١٩-٢-١٧
على التشغیل كحل أول وعدم تطبیق ذلك إال بعد النظر في كل عنصر من العناصر األخرى. وأیدت اللجنة التوصیة التي 

دة المقترحة لتصدیق ل للقاعقدمتها لجنة حمایة البیئة لحث الدول على عدم تطبیق قیود تشغیلیة على الطائرات التي ال تمتث
، القیاسیة الجدیدة الخاصة بالضجیجو/أو القاعدة  ،رالواردة بالفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عش الضجیج

  فور اعتماد المجلس لها.
تي ، فقد وافقت اللجنة على جمیع التعدیالت ال١٨- ٣٧لجمعیة اوفیما یتعلق بالتعدیالت المدخلة على قرار   ٢٠-٢-١٧

. وباإلضافة إلى ذلك، وفیما یتصل بالتعدیالت التي اقترحها اتحاد النقل WP/27اقترحتها األمانة العامة بالمرفق بورقة العمل 
، فقد وافقت اللجنة على التوصیة على أن ترد المقترحات المقترح إدخالها على المرفق WP163الجوي الدولي في ورقة العمل 

  .WP/27ن دیباجة المرفق (ه) بمشروع نص القرار الوارد في المرفق بورقة العمل وعلى الفقرة الرابعة م (د)
، أعربت األرجنتین عن اقتضاء تیسیر تبادل المعلومات واآلراء فیما بین الدول WP/318وفي ورقة العمل   ٢١-٢-١٧

المكاتب اإلقلیمیة یشجع المجلس  عن أن ر القراربأن ُیعبّ في إقلیم ال یسهم إسهاما مباشرا في أعمال لجنة حمایة البیئة وأوصت 
على الترویج للمبادرات المتنوعة (مثل الحلقات الدراسیة وحلقات العمل وغیرها من االجتماعات المماثلة) لكي تتمكن الدول غیر 

ت اللجنة األعضاء بلجنة حمایة البیئة أو غیر مراقبین بها من االستفادة بصورة أكبر من أعمال لجنة حمایة البیئة. ورحب
  باالقتراح وكررت الحاجة إلى مشاركة الدول غیر األعضاء باللجنة في أعمالها.

 بادراتها من أجل التخفیف من الضجیج، قدمت فیتنام معلومات بشأن مWP/348وفي ورقة العمل   ٢٢-٢-١٧
  نبعاثات الناجمة عن العملیات الجویة المحلیة والدولیة.الوا

  صیة بأن تعتمد الجمعیة العمومیة القرار التالي:وافقت اللجنة على تو   ٢٣-٢-١٧
  في مجال بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة  :  ١٧/١القرار 

  ونوعیة الهواء المحلي األحكام العامة والضجیج –حمایة البیئة   

عادیــة اعتمــاد البیــان دوراتهــا المــن ، أن تواصــل فــي كــل دورة ١٨-٣٧ الجمعیــة العمومیــة قــد قــررت، بموجــب قرارهــا لمــا كانــت
  ،البیئة المستمرة في مجال حمایةاالیكاو الموحد بسیاسات وممارسات 

  ،مترابطة یتكون من نص تمهیدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكن ،١٨-٣٧ القرار  ولما كان
 ضـجیج والثالثـین للجمعیـة العمومیـة فـي مجـالالسابعة التعبیر عن التطورات التي استجدت منذ الدورة إلى الحاجة إلى  وبالنظر

  .انبعاثات محركات الطائراتو 
بیـان موحـد : xx-٣٨ القـرار(إلى الحاجة إلى إدراج سیاسة محددة لالیكاو لمعالجة تأثیر الطیران علـى المنـاخ العـالمي  وبالنظر

، والشــاغل المتزایــد بشــأن الطیــران وتغیــر المنــاخ اخ)تغیــر المنــ -بسیاســات وممارســات االیكــاو المســتمرة فــي مجــال حمایــة البیئــة 
  كجزء من سیاسات وممارسات االیكاو المتعلقة بحمایة البیئة.
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  فإن الجمعیة العمومیة:

بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في  :xx-٣٨ القرار ، معأدناه المذكورةأن مرفقات هذا القرار  تقرر  - ١
حسبما المستمرة في مجال حمایة البیئة،  االیكاوالبیان الموحد بسیاسات وممارسات تشكل  ،تغیر المناخ - مجال حمایة البیئة 

  والثالثین للجمعیة العمومیة:الثامنة الدورة  اختتامقائمة عند كانت هذه السیاسات 
  ةعاملمحة   —  المرفق (أ)

  بشأن نوعیة البیئة رشاداتو/أو اإل واإلجراءاتوضع القواعد والتوصیات   —  المرفق (ب)
  الطائرات ضجیجللسیطرة على  السیاسات والبرامج المبنیة على "النهج المتوازن"  —  المرفق (ج)
المســتویات المنصــوص علیهــا  جیجهاتجــاوز ضــیائرات النفاثــة دون الصــوتیة التــي الطــ ســحب  —  )المرفق (د

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

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

  نوعیة الهواء المحليأثر الطیران على   —  المرفق (ح)
في  االیكاوسیاسات وممارسات العمومیة  عادیة تعقدها الجمعیةعلى نظر كل دورة المجلس أن یعرض إلى  تطلب  - ٢

  .امجال حمایة البیئة لتستعرضه
بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة : xx-٣٨مع القرار  أن هذا القرار تعلن  - ٣

 .١٩-٣٧و ١٨- ٣٧القرارین  یحل محل ،تغیر المناخ  -البیئة 

  المرفق (أ)

  ةعاملمحة 
تـنص علـى أن "تطـور الطیـران المـدني الـدولي مسـتقبال یمكـن أن یسـاعد  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 الجوي الدولي من أجل تلبیة احتیاجات شعوب العالم 
العدید من اآلثار الضارة للطیران المدني على البیئة بتطبیق تدابیر شاملة تتضمن التحسینات  من الممكن تقلیل ولما كان

التكنولوجیـــة وٕادارة الحركـــة الجویـــة واإلجـــراءات التشـــغیلیة األكثـــر كفـــاءة، واالســـتخدام المالئـــم آللیـــات تخطـــیط المطـــارات، 
  السوق. وتخطیط وٕادارة واستخدام األراضي، والتدابیر القائمة على آلیات
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جمیع الدول األعضاء لدى االیكاو قد وافقـت علـى االسـتمرار فـي متابعـة جمیـع مسـائل الطیـران المتعلقـة بالبیئـة  ولما كان

  والحفاظ كذلك على المبادرة في وضع إرشادات سیاسیة بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرى.
  د على أهمیة السیاسات البیئیة التي تؤثر على النقل الجوي.منظمات دولیة أخرى تؤك ولما كانت
للنمو والتنمیة االقتصـادیین والتجـارة والتبـادل الثقـافي والتفـاهم بـین الشـعوب واألمـم  اً النمو المستدام للطیران مهمّ  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 فیهـا  ولما كانت

  بها.  السیاسة الخاصة األعضاءودولها 
وانبعاثـات المحركـات، فثمـة  الطیران على البیئة، مثل الضجیج بقدر ما توجد أوجه ترابط معترف بها بین آثار ولما كانت

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

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

اً لمنظمــات الدولیــة األخــرى التعــاون مــع ا ولمــا كــان إلحــراز تقــدم فــي فهــم آثــار الطیــران علــى البیئــة ومــن أجــل وضــع  مهّمــ
  السیاسات المالئمة لمعالجة هذه اآلثار.

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

  فإن الجمعیة العمومیة:
تعي اآلثار ، بصفتها وكالة األمم المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطیران المدني الدولي، أن االیكاو تعلن  - ١

مسؤولیة بمسؤولیتها و تقر بتها، وأنها لجالضارة بالبیئة والتي قد تكون متعلقة بنشاط الطیران المدني، وأنها ستستمر في معا
عن تحقیق أقصى درجة من التوافق بین التطور اآلمن والمنظم للطیران المدني من ناحیة ونوعیة البیئة  األعضاءدولها 

  یلي:  بمسؤولیاتها، فإنها سوف تسعى للقیام بما األعضاءودولها وعند اضطالع االیكاو   من ناحیة أخرى.
  الطائرات. المتأثرین بضجیجالحد أو الخفض من عدد   أ)

  الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات على نوعیة الهواء المحلي.  ب)
  الحد أو الخفض من أثر انبعاثات غازات الدفیئة من الطیران على المناخ العالمي.  ج)

لبیئة المتعلقة باالدولي في كل مسائل الطیران المدني أهمیة مواصلة إثبات االیكاو لدورها القیادي على  تشّدد  - ٢
تعترف بخطورة التحدیات التي  لسیاسة بشأن هذه المسائلل إرشادات إعدادالمجلس أن یحتفظ بزمام المبادرة في إلى تطلب و

  یواجهها القطاع.
الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات  م الوقع الحالي والمستقبلي لضجیجإلى المجلس أن یقّیم بانتظا تطلب  - ٣

    واالستمرار في إعداد أدوات لهذا الغرض.
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التدابیر المؤدیة إلى التخفیف من المتعلقة ببمسألة الترابط والتبادل  إبقاء وتحدیث المعرفةإلى المجلس  تطلب  - ٤

  .بغیة اتخاذ القرارات على النحو األمثل تأثیر الطیران على البیئة
تقییم أداء التي یمكن أن تستخدمها الدول لالمجلس أن یضع مجموعة من المؤشرات البیئیة للطیران إلى  تطلب  - ٥

  القواعد والسیاسات والتدابیر الالزمة للتخفیف من تأثیر الطیران على البیئة.وفعالیة عملیات الطیران 
الطائرات وانبعاثات  قبل لضجیججاهات في الحاضر والمستإلى المجلس أن ینشر معلومات عن الوقع واالت تطلب  - ٦

وعن سیاسة االیكاو وموادها اإلرشادیة في مجال البیئة بطریقة مالئمة،  حمایة البیئة، لجنة ، على عملمحركات الطائرات
  اریر المنتظمة والحلقات الدراسیة، بما في ذلك من خالل التنسیق مع المكاتب اإلقلیمیة لالیكاو.مثال من خالل تقدیم التق

على  األعضاء ، وتحث الدولالمتعلقة بالبیئة االیكاوأن تواصل تقدیم دعمها النشط ألنشطة إلى الدول  تدعو  - ٧
  دعم األنشطة غیر المتوقعة في المیزانیة عن طریق تقدیم مستوى معقول من المساهمات الطوعیة.

الزمة لتمكین االیكاو من تقویة عملها في الدول والمنظمات الدولیة إلى تقدیم المعلومات والبیانات العلمیة ال تدعو  - ٨
  هذا المجال.

وهیئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم آثار دولیة المنظمات مواصلة التعاون الوثیق مع الالمجلس على  تشجع  - ٩
  الطیران على البیئة وبشأن وضع السیاسات لمعالجة هذه اآلثار.

التطور المنتظم  تؤثر سلبا علىفي مجال البیئة من شأنها أن  تدابیرالدول على االمتناع عن اتخاذ تحث   -١٠
  المدني الدولي. والمستدام للطیران

  )بالمرفق (
  واإلجراءاتوضع القواعد والتوصیات 

  بشأن نوعیة البیئة اإلرشادات/أو و

القلــق العــام وتحــد مــن تطــویر كثیــرة فــي العــالم مازالــت تثیــر  الطــائرات فــي المنــاطق المجــاورة لمطــارات ضــجیجمشــكلة  لمــا كانــت
  بشأنها.ة مالئم إجراءاتتتطلب اتخاذ  ،البنیة األساسیة للمطارات

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

ونوعیــة  بالضـجیجالتكنولوجیــا وعملیـات الطـائرات عنـد معالجـة الشـواغل المتصـلة و تصـمیم التـرابط متعلقـة ببـأن ثمـة أوجـه  وٕاقـرارا
  الهواء المحلي وتغیر المناخ.

 على وضع مزیـد مـن القواعـد بغرض المساعدة) CAEPالمجلس قد أنشأ لجنة معنیة بحمایة البیئة في مجال الطیران ( ولما كان
  محركات.الالطائرات وانبعاثات  ضجیجل واإلرشادات واإلجراءاتوالتوصیات 
، الــذي یشــتمل علــى قواعــد الطــائرات ضــجیج  المجلــس قــد اعتمــد المجلــد األول مــن الملحــق الســادس عشــر بعنــوان: ولمــا كــان

 اإلقـــالعوالهبـــوط والطـــائرات عمودیـــة  اإلقـــالعقصـــیرة الطـــائرات دون الصـــوتیة (باســـتثناء الطائــــرات  ضـــجیجتـــرخیص مســـتویات 
  بذلك. األعضاءوالهبوط)، وأخطر الدول 
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، الـذي یشـتمل علـى انبعاثـات محركـات الطـائرات  المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحـق السـادس عشـر بعنـوان: ولما كان

  بذلك. األعضاء الدولقواعد بشأن االنبعاثات لترخیص محركات الطائرات الجدیدة، وأخطر 
  ؛غیر المتطایرة وحیث أّن المجلس قد شرع في األعمال المتعلقة بوضع شروط ترخیص انبعاثات الجسیمات الدقیقة

بشــأن شــروط التــرخیص لقواعــد قیاســیة عالمیــة بشــأن  لجنــة حمایــة البیئــة فــي مجـال الطیــران باالتفــاق الــذي توصــلت إلیــهوترحیبـا 
  .الطائرات ون منانبعاثات ثاني أكسید الكرب

الطـائرات وانبعاثـات محركاتهـا  الشواغل البیئیة المتعلقة بضـجیج اإلرشادات السیاسیة من االیكاو بشأن تدابیر معالجة ولما كانت
  قد تم تطویرها وتعدیلها ونشرها.

وأكاسـید النیتـروجین وأهـداف تكنولوجیـة  متوسطة وطویلـة األجـل لخفـض الضـجیجالمجلس قد اعتمد أهداف تكنولوجیة  ولما كان
  وتشغیلیة لخفض حرق الطائرات للوقود.

  الجمعیة العمومیة:فإن 
في الفصل  إلدراجهاالطائرات  ضجیجبخصوص  صرامةالقیاسیة الجدیدة األكثر بالفوائد المستمرة للقاعدة  ترحب  - ١

  ؛١/١/٢٠٠٦والتي دخلت حیز النفاذ في  الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر
التي من المقرر  الضجیجالقیاسیة الجدیدة األكثر صرامة بشأن  القاعدة، في ٢٠١٣بنظر المجلس في یونیو  ترحب  - ٢

أو بعد هذا التاریخ بالنسبة للطائرات التي یقّل وزنها  ٣١/١٢/٢٠٢٠أو بعد هذا التاریخ ، وفي  ٣١/١٢/٢٠١٧تطبیقها في 
  طنا؛  ٥٥عن 

التي من المقرر تطبیقها  ، في القاعدة القیاسیة الجدیدة بشأن الضجیج٢٠١٣لمجلس، في یونیو بنظر ا ترحب  - ٣
  أو بعد هذا التاریخ على الطائرات التي تعمل بمراوح قالبة؛ ١/١/٢٠١٨اعتبارا من 

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

التي تعالج تأثیر  اإلرشادات/أو و واإلجراءاتلتوصیات وا اعدةلمجلس أن یواصل بنشاط وضع القا إلىتطلب   - ٥
  ؛األخرى الطیران على البیئة، وذلك بمساعدة وتعاون هیئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولیة

الطائرات وطویلة األجل لخفض ضجیج األهداف التكنولوجیة متوسطة  ٢٠١٣باعتماد المجلس في یونیو  ترّحب  - ٦
   ؛والتشغیلیة للحد من استهالك الطائرات للوقود واألهداف التكنولوجیة

واالنبعاثات  جیجالض يالمجلس ضمان مواصلة لجنة حمایة البیئة في مجال الطیران لبرنامج عملها في مجال إلىتطلب   - ٧
  ؛الموارد الالزمة لتحقیق ذلك ، وٕاتاحةمن أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما یمكن ،على وجه السرعة

حالیا في لجنة حمایة البیئة في مجال الطیران  بالشكل الكافيمن أقالیم العالم غیر الممثلة  األعضاءالدول  تحث  - ٨
  ؛تلك اللجنة أعمالأن تشارك في على 

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

من هذا ) ٥( مال بالفقرةع االیكاو، األحكام التي وضعتها ما هو مالئمعلى أن تتبع، حسب  األعضاء الدول تحث  -١٠
  ؛المرفق
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المجلس أن یواصل العمل في وضع سیناریوهات واستخدامها لتقییم تأثیر انبعاثات الطیران على البیئة  تطلب إلى  -١١

  ؛في المستقبل والتعاون مع المنظمات الدولیة األخرى في هذا المجال

  المرفق (ج)

  الطائرات ضجیجللسیطرة على " المتوازنالسیاسات والبرامج المبنیة على "النهج 

مــن التوافــق فــي مجــال الطیــران المــدني  قــدر عملــي ممكــنأكبــر  التوصــل الــى هــو التشــجیع علــى االیكــاوأحــد أهــداف  لمــا كــان
  األنظمة البیئیة.في  سیما والالدولي، 
ق دور یالطائرات یمكن أن یع ضجیجللتخفیف من  وٕاقلیمیةالقیام على نحو غیر منسق بوضع سیاسات وبرامج وطنیة  ولما كان

  الطیران المدني في التنمیة االقتصادیة.
ــ ضــجیجحــدة مشــكلة  ولمــا كانــت د عملیــات الطــائرات، وأثــارت الطــائرات فــي كثیــر مــن المطــارات قــد أدت إلــى اتخــاذ تــدابیر تقّی

  مطارات جدیدة. إنشاءمعارضة قویة ضد توسیع المطارات الحالیة أو 
قــد قبلـت المسـؤولیة الكاملـة عــن تحقیـق أقصـى قـدر مــن التوافـق بـین تطـویر الطیــران المـدني علـى نحـو آمــن  االیكـاو ولمـا كانـت

واقتصـادي ومـنظم مـن ناحیـة، والحفـاظ علـى نوعیــة البیئـة مـن ناحیـة أخـرى، ولمـا كانــت تسـعى بنشـاط إلـى تحقیـق مفهـوم "الــنهج 
  فیذ الدول لهذا النهج.بشأن كیفیة تن إرشاداتالطائرات ووضع  ضجیج لخفضالمتوازن" 
مطــار ثــم تحلیــل الفــي  ضــجیجیتكــون مــن تحدیــد مشــكلة ال االیكـاوالــذي وضــعته  ضــجیجالــنهج المتــوازن للتعامــل مــع ال ولمـا كــان

عنــد المصــدر،  جیجخفــض الضــ عــن طریــق استكشــاف أربعــة عناصــر رئیســیة هــي:  الضــجیجمختلــف التــدابیر المتاحــة لخفــض 
، وفـــرض القیـــود التشـــغیلیة، بهـــدف معالجـــة مشـــكلة ضـــجیجالتشـــغیلیة لتقلیـــل ال واإلجـــراءاتي، اســـتخدام األراضـــ وٕادارةوتخطـــیط 

  .من حیث التكلفة فعالیةبأقصى  ضجیجال
  السیاسات العامة. األعضاءالطائرات یعد أداة أساسیة لتضع االیكاو ودولها  م الوقع الحاضر والمستقبلي لضجیجتقیی ولما كان
وكـل دولـة هـي التـي تتحمـل فـي  ، األعضـاءتنفیذ عناصر الـنهج المتـوازن والمفاضـلة بینهـا أمـر فـي یـد الـدول  عملیة ولما كانت

  في مطاراتها، على أساس سیاسات وقواعد االیكاو. ضجیجنهایة األمر مسؤولیة وضع الحلول المالئمة لمشكالت ال
النهج المتوازن للسیطرة علـى فیذ النهج المتوازن (إرشادات عن اإلرشادات التي أعدتها االیكاو لمساعدة الدول على تن ولما كانت

  قد تم تحدیثها فیما بعد. (Doc 9829))الطائرات  ضجیج
نهج یختلف من  إتباعمما یستدعي  ة،المعنی اتمع الخصائص المحددة للمطار  جیجحلول مشكالت الضضرورة مواءمة ل وٕادراكا

  متماثلة في المطارات.ال جیجضالتطبیق حلول مماثلة على مشكالت وٕامكانیة مطار إلى آخر، 
سـیما مـن  وال ،عن تكالیف كبیرة على المشغلین وغیرهم مـن الشـركاء المعنیـین جیجتدابیر معالجة الض إلمكانیة أن تسفر وٕادراكا
  النامیة. البلدان
الموضـوع قـد تـؤثر علـى هـذا یة وسیاسـات ثابتـة ذات صـلة بألن لـدى الـدول التزامـات قانونیـة واتفاقـات قائمـة وقـوانین سـار  وٕادراكا

  تنفیذها "للنهج المتوازن" لالیكاو.
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  .جیجسیاسات أوسع للسیطرة على الض كون قد وضعیألن بعض الدول قد  وٕادراكا

ط الفصل باالستعاضة عن الطائرات المستوفیة لشرو  جیجتها مطارات كثیرة في مجال الضأن التحسینات التي أنجز وبالنظر إلى 
، الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحـق السـادس عشـر، جیجالتي استوفت قواعد ترخیص الض الثاني (الطائرات

عشـر)  المنصـوص علیهـا فـي الفصـل الثالـث مـن المجلـد األول مـن الملحـق السـادس جیجتجاوز مسـتویات الضـی ضجیجهاولكن 
ســتمرار النمــو فــي المســتقبل، وال ینبغــي النیــل منهــا بالتعــدیات العمرانیــة التحســینات تســتحق الحمایــة  هــي ،ضــجیجاً بطــائرات أقــل 

  حول المطارات. العشوائیة

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

  ؛الطائرات ضجیجمشكالت 
  الدول على ما یلي: تحث  -٢

) وااللتزامات Doc 9829( االیكاو إلرشاداتالمراعاة التامة   ، معجیجد نهج متوازن للسیطرة على الضاعتما  أ)
موضوع، عند معالجة الهذا القانونیة واالتفاقات القائمة والقوانین الساریة والسیاسات الثابتة ذات الصلة ب

  ؛في مطاراتها الدولیة جیجمشكالت الض
 ، بما فياإلجراءاتعلى تنفیذ هذه  اإلشراف، أو جیجفة للنظر في تدابیر تخفیف الضشفا إجراءاتوضع   ب)

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

  ؛وعوامل أخرى ذات صلة
اختیار االستناد إلى هذا التقییم في المحتملة لمختلف التدابیر المتاحة، و تقییم التكالیف والمنافع   )٢

  ؛التكالیفبأقل 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 یليتشجع   -٣
خفضها  عند المصدر أو جیجالض إلى خفضث والتكنولوجیا الهادفة و ودعم الدراسات وبرامج البحتشجیع   ) أ

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

، بما یتوافق مع المرفق جیجفي المناطق المتأثرة بالض جیج، وتطبیق تدابیر تخفیف الضجیجالمتأثرة بالض
  ؛(و) بهذا القرار

، مع وضع أوجه بالسالمة اإلضراربدون  قدر اإلمكان جیجالتشغیلیة لتخفیف الض اإلجراءاتتطبیق   ج)
  ؛الترابط مع الشواغل البیئیة األخرى في االعتبار

بعد دراسة المنافع الممكن تحقیقها  وعدم تطبیقها إالالمالذ األول،  باعتبارهاعدم تطبیق القیود التشغیلیة و   د)
ومع مراعاة التأثیر  ) بهذا القرارهبطریقة تتوافق مع المرفق (و لنهج المتوازن، األخرى ل عناصرالمن 

  ؛المحتمل لهذه القیود على المطارات األخرى
   



A37-WP/429 
P/43 

١٧تقریر عن البند  17-11  

 
  :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  جیجتطبیق أي تدابیر لخفض الض یتوافقأن  ضمان  ب)

  ؛من اتفاقیة شیكاغو
  ؛النامیة الخاصة للبلدانمراعاة الظروف االقتصادیة   ج)

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

  القیام بما یلي: المجلسإلى  تطلب  -٦
  ؛الطائرات راء تقییم متواصل لتطور أثر ضجیجإج  أ)

  ؛وجعلها مستجیبة لحاجات الدول Doc 9829عن النهج المتوازن الواردة في الوثیقة  اإلرشاداتضمان تحدیث   ب)
  ؛، على سبیل المثالعملتعزیز استخدام النهج المتوازن، من خالل عقد حلقات   ج)

الــدول تقــدیم الـدعم المناســب ألعمــال االیكــاو علـى وضــع اإلرشــادات وأي أعمـال إضــافیة بشــأن المنهجیــات  تناشـدو  -٧
  .وتقییم تأثیر التدابیر أو فعالیتها ضمن إطار النهج المتوازن، حسب االقتضاء

  المرفق (د)
  المستویات المنصوص علیها جیجهاتجاوز ضیسحب الطائرات النفاثة دون الصوتیة التي 

  المجلد األول من الملحق السادس عشرفي 
  .عشر السادس الطائرات النفاثة دون الصوتیة محددة في المجلد األول من الملحق ضجیجقواعد ترخیص مستویات لما كانت 
، مـن العملیـات الدولیـة الضـجیجعلـى أسـاس  المرفق، هـو سـحب فئـة مـن الطـائرات السحب، ألغراض هذاهذا تعریف  ولما كان

  كثر.األأو الواحدة دولة المطارات جمیع في 
البلــدان  حمایـة البیئــة فـي مجـال الطیــران قـد خلصــت إلـى أن السـحب العــام لطـائرات الفصــل الثالـث مـن قبــل جمیـع لجنــة ولمـا كانـت

، ونفـذت أعمـاًال والمنـافع التكـالیفال یمكـن تأییـده علـى أسـاس التي فرضت قیودا تشغیلیة على عملیات طائرات الفصل الثاني، أمر 
فــي المجلـد األول مــن الملحـق الســادس عشـر علــى أسـاس عــدم وجــوب  لتــرخیص الضـجیجأدت إلـى التوصــیة بقاعـدة قیاســیة جدیـدة 

  جدید للطائرات. النظر في سحب
 المسـتویات الـواردة فـي الفصـل الثالـث بالمجلـد ضـجیجهاتجـاوز یالطـائرات التـي مـن الخدمـة  تبعـض الـدول قـد سـحبولما كانـت 

 تنظــر فــيقــد شــرعت فــي هــذا الســحب وبعــض الــدول األخــرى كانــت بعــض الــدول فــي حــین و  ،األول مــن الملحــق الســادس عشــر
  .هذا السحب تنفیذإمكانیة 
  في الملحق السادس عشر لیس فرض القیود التشغیلیة على الطائرات.الواردة  الضجیجمن قواعد  الهدفن أل وٕادراكا
سـیما علـى  على الطائرات الحالیة تزید من تكالیف شركات الطیران وتفرض عبئا اقتصـادیا ثقـیال، الن القیود التشغیلیة أل وٕادراكا

  البلدان النامیة.، مثلما هي الحال في تجهیز أساطیلهم إلعادةمشغلي الطائرات الذین قد ال یملكون الموارد المالیة الالزمة 
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اعتـراف كـل دولـة بالمصـاعب التـي تواجههـا إلـى ات یجب أن یستند الطائر  ضجیجإلى  ىأن حل المشاكل التي تعز وبالنظر إلى 

  .المختلفة لكل منها شواغلالالدول األخرى، وٕالى تحقیق التوازن بین 
  :فإن الجمعیة العمومیة

المسـتویات الـواردة فـي الفصـل الثالـث مـن  ضـجیجها تجـاوزیالتـي  الدول على أال تفرض أي سحب للطـائرات تحث  -١
  یلي: المجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما

یوفر الحمایة الضروریة من ألجل األساطیل الراهنة من هذه الطائرات ساالستنفاذ الطبیعي كان إذا ما   أ)
  ؛حول مطاراتها جیجالض

بوضع أنظمة تمنع المشغلین الجویین التابعین لها من  إماكان یمكن تحقیق الحمایة الضروریة إذا ما   ب)
 لإلسراعبوضع حوافز  وٕاماأساطیلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، إلى أي طائرات كهذه  إضافة

  ؛بتحدیث األساطیل
اعتبرتها هذه كان یمكن تحقیق الحمایة الضروریة بقیود یقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي إذا ما   ج)

لفترات الزمنیة التي ، وعلى اجیجلمشكالت الض ُمحِدثةأو أعلنت أنها  جیجلضلمشكالت ا محدثةالدول 
  ؛أكبر إزعاجافیها  جیجتسبب الض

بنوایاها  وٕاشعارهاقیود من آثار على الدول المعنیة األخرى، واستشارة هذه الدول، ال فرضما یترتب على   د)
  ؛قبل تنفیذها بزمن معقول

سـحب الطـائرات  ،أعـاله بالرغم مـن االعتبـارات المـذكورة فـي الفقـرة األولـى مـن منطـوق هـذا القـرار ،تقرر التيالدول  تحث  -٢
ولكـــن  ،عشـــر  المنصـــوص علیهـــا فـــي الفصـــل الثـــاني مـــن المجلـــد األول مـــن الملحـــق الســـادس جیجرخیص الضـــالتـــي تمتثـــل لقواعـــد تـــ

  :یلي على أن تقوم بما عشر  الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس تجاوز المستویات المنصوص علیها فيی ضجیجها
إلى أن تحدد القیود بحیث یمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطیر حالیا   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)

   ؛للطیران أول شهادة صالحیة لها إصدار
أي  عریضة الجسم موجودة حالیـا، أو اتقیودا على عملیات أي طائر  ،قبل انتهاء الفترة المذكورة ،أال تفرض  ج)

  ؛١إلى  ٢التجاوز الجانبي فیها أعلى من  مزودة بمحركات تكون نسبة اتطائر 
  ؛القیود المفروضة جمیعوجمیع الدول المعنیة ب االیكاوأن تبلغ   د)

  یلي: ما بهدف تحقیق يواألقالیم واإلقلیميالدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي  تشجع بشدة  -٣
دون فرض معاناة اقتصادیة شدیدة بعلى المجتمعات المحلیة حول المطارات، وذلك  جیجالض تأثیرتخفیف   أ)

  على مشغلي الطائرات.
االعتبار لمشكالت المشغلین التابعین للبلدان النامیة فیما یخص الطائرات المستوفیة لشروط الفصل  إقامة  ب)

ة سحب الطائرات، بشرط تقدیم مـا یثبت التي ال یمكن تبدیلها قبل نهایة فتر و الثاني والمسجلة فیها حالیا، 
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وجود طلب شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفیة لشروط الفصل الثالث، 

  وبشرط قبول أول تاریخ لتسلیم الطائرات.
األصـلیة أو المجـددة،  بموجـب شـهادة الضـجیج ،الدول على أال تفـرض تـدابیر لسـحب الطـائرات التـي تمتثـل تحث  -٤

مــن المجلــد األول مــن  أو أي فصــل حــدیث الفصــل الرابــع فــي الفصــل الثالــث أوالمنصــوص علیهــا  جیجلقواعــد تــرخیص الضــ
  عشر. الملحق السادس

الـدول علـى أال تفـرض أي قیـود تشـغیلیة علـى الطـائرات المسـتوفیة لشـروط الفصـل الثالـث، مـا لـم یكـن ذلــك  تحـث  -٥
  .) بهذا القرارهووفقا للمرفقین (ج) و( جیجللسیطرة على الض االیكاومن النهج المتوازن الذي وضعته  جزءا

بتحـــدیث أســـاطیلهم بمـــا یزیـــل  ســـراعإلـــى اإلالـــدول علـــى أن تســـاعد مشـــغلي الطـــائرات فـــي جهـــودهم الرامیـــة  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 جیجالضللحد من فرض القیود التشغیلیة المحلیة 

  عشر. السادس الطائرات النفاثة دون الصوتیة مقررة في المجلد األول من الملحق ضجیج لما كانت قواعد ترخیص
یقلـل مـن اسـتخدام  یحـد أو جیجبشـأن الضـ إجـراءأنه  علىالقید التشغیلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق،  تعریفولما كان 

  الطائرة لذلك المطار.
 الضـجیجعنـد معالجـة مشـكالت  جیجتماد نهج متوازن للسیطرة علـى الضـالدول إلى اع قد دعاالمرفق (ج) بهذا القرار  ولما كان

  في مطاراتها الدولیة.
عند المصدر نتیجة اعتماد قواعد قیاسیة جدیدة في المجلد األول  أن تحدث تخفیضات أخرى في الضجیج من المتوقع ولما كان

  .باألسطول الضجیجمن خالل إعمال تكنولوجیا تخفیض من الملحق السادس عشر و 
ت تنفــذ بالفعــل فــي مطــارات كثیــرة، وكانــ جیجالضــ لخفــضالتشــغیلیة  واإلجــراءاتوتخطــیط اســتخدام األراضــي  إدارة ولمــا كانــت

  قد نفذت على الرغم من استمرار التعدیات العمرانیة في حاالت معینة. جیجالتدابیر األخرى لتقلیل الض
الــواردة فــي الفصــل الثــاني بالمجلــد األول مــن الملحــق  جیجالتــي تمتثــل لقواعــد تــرخیص الضــ ســحب الطــائراتتطبیــق  ولمــا كــان

المســتویات المقــررة فــي الفصـــل الثالــث بالمجلــد األول مــن الملحـــق الســادس عشــر (بالشـــكل  جیجهاتجــاوز ضـــیالســادس عشــر و 
بعـض الـدول، وعلـى افتـراض اسـتمرار النمـو فـي أنشـطة الطیـران مـن (د) بهذا القرار) قد اكتمل في  علیه في المرفق المنصوص
الطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أن یزداد نتیجة لنمو حركة الطیران ما  جیجدد األشخاص المعرضین لضالمتوقع لع
  أخرى. إجراءاتلم تتخذ 

 ،الطائرات خالل العقدین المقبلین جیجبمدى توقع ظهور المشكلة من ض ملحوظة فیما یتعلق إقلیمیةهناك اختالفات  ولما كانت
لتــرخیص الــواردة فــي ابــدأت بعــض الــدول تنظــر تبعــا لــذلك فــي فــرض قیــود تشــغیلیة علــى بعــض الطــائرات الممتثلــة لقواعــد قــد و 

  عشر. الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس
علــى أســاس الــنهج المتــوازن  إالغیلیة علــى طــائرات الفصــل الثالــث فــي مطــارات معینــة ینبغــي أال تفــرض القیــود التشــ ولمــا كــان
  .وینبغي أن تكون هذه القیود موضوعة خصیصا حسب احتیاجات المطار المعني )Doc 9829( االیكاو وٕارشادات
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دول غیـر الـدول التـي فرضـت إلـى لهذه القیود تأثیر اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطـائرات الـذین ینتمـون  ولما كان
  القیود. فیها هذه

األخــرى ذات الصــلة التــي  واإلرشــاداتالموضــوعة فــي المرفــق (د) بهــذا القــرار  اتالسیاســ ىهــذه القیــود تتخطــ وتســلیما منهــا بــأنّ 
  وضعتها االیكاو.
  ال تلزم الدول بفرض قیود تشغیلیة على طائرات الفصل الثالث. االیكاو وتسلیما منها بأنّ 

الــواردة فــي الملحــق الســادس عشــر لــیس فــرض القیــود التشــغیلیة علــى الطــائرات،  الضــجیجالقصــد مــن قواعــد  یما منهــا بــأنّ وتســل
وأي مسـتویات صـرامة أخـرى یعتمـدها الفصل الرابع بالمجلد األول من الملحـق السـادس عشـر في الواردة  القاعدة وخصوصا بأنّ 

  ال غیر؛غراض الترخیص أل ُوضعت أّنها قد المجلس هي أمور ینبغي أن تُفهم على
لسـیطرة علـى لالتزامـات قانونیـة وقـوانین وترتیبـات قائمـة وسیاسـات ثابتـة مرتبطـة بالـدول  وتسلیما منها علـى وجـه الخصـوص بـأنّ 

  في مطاراتها ویمكن أن تؤثر على تنفیذ هذا المرفق. جیجمشكالت الض
  فإن الجمعیة العمومیة:

كـــان مـــدعوما بتقیـــیم مســـبق إذا  إالتشـــغیلیة ال یـــتم القیـــود الأن اعتمـــاد  اإلمكـــانالـــدول علـــى أن تضـــمن بقـــدر تحـــث   -١
   للمنافع المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة.

علــى عــدم فــرض أي قیــود تشــغیلیة فــي أي مطــار علــى الطــائرات التــي تمتثــل ألحكــام الفصــل الثالــث  الــدول تحــث  -٢
  بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قبل ما یلي:

المستویات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من  ضجیجهاتجاوز یاالنتهاء من سحب الطائرات التي   أ)
  المعني. السادس عشر في المطار  الملحق

في المطار المعني وفقا للنهج  جیجتقییم كامل لجمیع التدابیر األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الض إجراء  ب)
  المتوازن المبین في المرفق (ج).

من المنطوق أعاله، بفرض قیود فـي أي مطـار علـى  ٢الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة  تحث  -٣
األصـلیة  الضـجیجشـهادة  بموجـبعملیات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحـق السـادس عشـر 

  ما یلي: على، المجددةأو 
الترخیص التي  إجراءاتحسبما تبین من  جیجعلى أداء الطائرة من حیث الض القیوداالستناد في فرض هذه   أ)

  ؛عشر أجریت وفقا للمجلد األول من الملحق السادس
  ؛لنهج المتوازنل وفقافي المطار المعني  جیجیود بحیث تتناسب مع مشكلة الضهذه الق إعداد  ب)
  ؛المطار منتماما طائرات سحب البدال من  اإلمكاناالقتصار على القیود الجزئیة حسب   ج)
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مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال یوجد لها بدائل مناسبة (مثل الخطوط طویلة   د)

  ؛المدى)
البلدان النامیة، لتجنیبهم الصعوبات التي إلى 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 معقولةبمسبقا  إخطارامشغلي الطائرات  إعطاء  ز)
  ؛المدني مراعاة اآلثار االقتصادیة والبیئیة على الطیران  ح)
  ؛الدول المعنیة األخرى بجمیع القیود المفروضةو  االیكاو إبالغ  ط)

التـــي تمتثـــل بموجـــب  ،الـــدول كـــذلك علـــى أال تســـمح بفـــرض أي قیـــود تشـــغیلیة تهـــدف إلـــى ســـحب الطـــائرات وتحـــث  -٤
ي ألو  الــواردة فــي الفصــل الرابــع مــن المجلــد األول مــن الملحــق الســادس عشــر جیجلقواعــد الضــ ،شــهادتها األصــلیة أو المجــددة

  مستویات صرامة أخرى یعتمدها المجلس.

  المرفق (و)

  استخدام األراضي وٕادارةتخطیط 
  .جیجنهج المتوازن للسیطرة على الضاستخدام األراضي یشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئیسیة في ال وٕادارةتخطیط  لما كان
اســـتخدام األراضـــي  وٕادارةعلــى الطریقـــة التــي یـــتم بهـــا تخطــیط  یتوقـــفالطـــائرات  جیجعــدد األشـــخاص المتـــأثرین بضــ كـــان ولمــا

  .جیجواألنشطة األخرى الحساسة للض سیما مدى السیطرة على التنمیة السكنیة المحیطة بالمطارات، وال
االسـتخدام غیـر المالئـم لألراضـي  یـؤدية خطر فـي أن وثم ،في نشاط معظم المطارات كبیرةمن الممكن حدوث زیادة  ولما كان

  تقیید النمو في المستقبل.إلى بالقرب من المطارات 
الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول  جیجالتي تمتثل لقواعد ترخیص الضسحب الطائرات النفاثة دون الصوتیة  ولما كان

المستویات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر  جیجهاتجاوز ضیالملحق السادس عشر و  من
العدد في خفض غیر مقبولة، و  جیجة یتعرض فیها الناس لمستویات ضحول مطارات كثیر  جیجنطاقات الض خفضقد نجح في 

  .جیجللسكان المعرضین للض اإلجمالي
  ا یمكن لما فیها من مصلحة المجتمعات المحلیة.من المهم الحفاظ على هذه التحسینات بأقصى م وبما أن

الفرص قد زادت التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر  الجدیدة القاعدة القیاسیة وٕاقرارا بأن
  ضجیج.أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل 

شمل أنشطة تخطیط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولیة السلطات المحلیة ولكنها تؤثر مع یاستخدام األراضي  تنظیمن أل وٕادراكا
  ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطیران المدني.
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مـن  لجـزء الثـانيقد وردت في ا جیجالض خفضبشأن التخطیط المناسب الستخدام األراضي وتدابیر  أن اإلرشادات إلىبالنظر و 

مینه األحكـام الـذي یحتـاج إلـى تنقـیح مـن أجـل تضـ، اسـتخدام األراضـي والقیـود البیئیـة  — (Doc 9184) المطـاراتدلیل تخطیط 
  ثار المترتبة عن االنبعاثات؛الالزمة لمراعاة اآل

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

االستخدام غیـر المالئـم  اإلمكانحسب  ىبهذا القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلیة بأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد
  .جیجلألراضي أو التعدیات في المناطق التي خفض فیها الض

وممتثلـة  النـاجم عـن تشـغیل طـائرات أقـل ضـجیجاً  ویات الضـجیجاحتمـال خفـض مسـتالـدول علـى أن تكفـل أن  تحث  -٢
مـــن جـــراء االســـتخدام غیــر المالئـــم لألراضــي أو لقواعــد الفصـــل الرابــع علـــى وجــه الخصـــوص لـــن یتعــرض للتقـــویض مــن جـــراء 

  التعدیات على األراضي.
  :الوقائیة الطائرات بالتدابیر جیجة ال تزال سانحة لتقلیل مشكالت ضكانت الفرصإذا على ما یلي  الدول تحث  -٣

  ؛جیجالمطارات الجدیدة في أماكن مالئمة، مثل األماكن البعیدة عن المناطق الحساسة للض إنشاء  أ)
 إنشاءاتخاذ التدابیر المالئمة لتحقیق المراعاة التامة لتخطیط استخدام األراضي في المرحلة األولیة من   ب)

  ؛نالمطار الجدید أو تطویر المطار الراه
عداد السكان الحالیة والزیادة أالمختلفة، مع مراعاة  جیجات حول المطارات ذات مستویات الضتحدید نطاق  ج)

حسب  تقدیرات نمو الحركة، ووضع معاییر لالستخدام المالئم لتلك األراضيإلى  باإلضافةالمتوقعة 
  ؛االیكاو إرشادات

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: تطلبو  - ٤
وجعلها ملبیة  Doc 9184 الوثیقة رقم والواردة في متعلقة باستخدام األراضيال اإلرشاداتتحدیث  أن یضمن  ) أ

  ؛الدول الحتیاجات
سیما في أجزاء العالم التي   استخدام األراضي، وال إدارةنظر في الخطوات التي یمكن اتخاذها لتعزیز أن یو   ب)

  الطائرات في المستقبل. جیجقد تتوافر فیها الفرصة لتالفي مشكالت ض

   



A37-WP/429 
P/43 

١٧تقریر عن البند  17-17  

 
  المرفق (ز)

  مشكلة الفرقعة الصوتیة —الطائرات األسرع من الصوت 
مـن الصـوت فـي الخطـوط التجاریـة، لتالفـي األوضـاع غیـر المقبولـة  التدابیر قد اتخذت، منـذ تشـغیل الطـائرات األسـرع لما كانت

األشــخاص والممتلكــات فــي البــر والبحــر بســبب تضــخیم الفرقعــة  وٕاصــابةالنــائمین  إقــالقلعامــة النــاس بســبب الفرقعــة الصــوتیة، مثــل 
  الصوتیة.

البحـــوث عـــن اآلثـــار  إجـــراءهـــذه الطـــائرات األســـرع مـــن الصـــوت، تواصـــل هـــي ودول أخـــرى  بإنتـــاجالـــدول القائمـــة ولمـــا كانـــت 
  .الصوتیة الجسمانیة والفسیولوجیة واالجتماعیة الناجمة عن الفرقعة

  فإن الجمعیة العمومیة:
علــى األهمیــة التـي تعلقهــا علــى ضـمان تالفــي األوضــاع غیـر المقبولــة لعامــة النـاس بفعــل الفرقعــة  تؤكـد مــن جدیـد  -١

  الناتجة عن تشغیل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط التجاریة. الصوتیة
الحــق والوثــائق المجلــس، فــي ضــوء المعلومــات المتــوافرة وباالســتعانة بــاألجهزة المالئمــة، بــأن یســتعرض المتكلــف   -٢

األخرى ذات الصلة، للتأكـد مـن أنهـا تراعـي المشـاكل التـي قـد یثیرهـا لعامـة النـاس تشـغیل الطـائرات األسـرع مـن الصـوت، وأن 
قیــاس الفرقعــة الصــوتیة، وتعریــف لاتفــاق دولــي إلــى الالزمــة، خاصــة فیمــا یتعلــق بالفرقعــة الصــوتیة، للتوصــل  اإلجــراءاتیتخــذ 

  لكمیة أو الوصفیة لعبارة "األوضاع غیر المقبولة لعامة الناس" ووضع الحدود المناظرة.ا من الناحیة المصطلحات
في الوقت المناسب باقتراحـات حـول  االیكاوتزوید إلى الطائرات األسرع من الصوت  بإنتاجالدول التي تقوم  تدعو  -٣

   بالمواصفات التي تقررها االیكاو. االلتزامطریقة 

  المرفق (ح)

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

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

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

  محركات الطائرات على المناخ العالمي.
ونوعیة الهواء المحلي  معالجة الشواغل المتعلقة بالضجیجأوجه ترابط تتعلق بتصمیم وعملیات الطائرات عند  توجد وٕاقرارا بأنه

  وتغیر المناخ.
االیكاو قد وضعت معاییر فنیة وعززت وضع إجراءات تشغیلیة أدت إلى خفض كبیر لتلوث نوعیة الهواء المحلي  وٕاقرارا بأن

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

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

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

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

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

  وینبغي النظر فیها في اإلطار األوسع لجمیع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نوعیة الهواء.
لطیران تتوقف على سلسلة من العوامل من بینها اإلسهام نوعیة الهواء المحلي واآلثار الصحیة الفعلیة النبعاثات اولما كانت 

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

بشأن  االیكاوسیاسات  بشأن الرسوم ( األعضاءسیاسیة للدول  إرشاداتقد أعدت  االیكاوفي ذلك مبدأ عدم التمییز، وكانت 
والرسوم  جیجصلة بالضحددة بشأن الرسوم المتم إرشاداتبما في ذلك  )Doc 9082 ، رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة

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

وبأن األموال المحصلة كون في صورة رسوم ال ضرائب، یاالنبعاثات، أوصي فیه بشدة بأن أیا من تلك الجبایات یجب أن 
  ینبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفیف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البیئة.

 ىعلى أساس تكالیف تخفیف األثر البیئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما یتسنینبغي أن تحسب هذه الرسوم  نتولما كا
  النقل الجوي.إلى ا مباشرة صحیح وعزوهالوجه 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.

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

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

بها، بالتعاون مع المنظمات الدولیة المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمیة، من آثار على رفاهیة البشر ویطور معرفته 
  ؛وصحتهم وأن ینشر المعلومات في هذا الصدد
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من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قیاسیة ممكنة التنفیذ فنیا ومفیدة بیئیا ومعقولة اقتصادیا للمضي  تطلب  - ٢

  ؛في خفض تأثیر تلوث الهواء المحلي من الطائرات
لترخیص انبعاثات المواد الجسیمیة غیر المتطایرة مع مواصلة رصد  شروطالمجلس أن یواصل وضع  تطلب من  - ٣

  ؛العلمي والفني للمكونات المتطایرة وغیر المتطایرة النبعاثات المواد الجسیمیةالتقدم في الفهم 
من  االنبعاثاتشروط ترخیص اتخاذ ما یلزم من إجراءات للمساعدة على وضع  ىالدول األعضاء علتشجع   - ٤

  ؛غیر المتطایرة الجسیمات
الطائرات وانبعاثات  ضجیجالمجلس أن یكفل المراعاة الواجبة ألوجه الترابط بین التدابیر لخفض  تطلب من  - ٥

  ؛محركاتها التي تؤثر على نوعیة الهواء المحلي وكذلك على المناخ العالمي
بیئیة من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجیة وتشغیلیة طویلة األجل فیما یتعلق بالمسائل التطلب   - ٦

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

  ؛المحلي من الطائرات
التي تؤثر من انبعاثات الطیران الدولي للحد  إجراءاتواألطراف المعنیة األخرى على اتخاذ  األعضاءالدول  تشجع  - ٨

  ؛والمواظبة على إبالغ االیكاو بهاها من خالل التدابیر الطوعیة خفضأو على نوعیة الهواء المحلي 
   ؛بوضع وترویج مواد إرشادیة بشأن المسائل المتعلقة بتقییم نوعیة الهواء المتصلة بالمطارات ترحب  - ٩

ك مع الدول والمعنیین باألمر في تعزیز وتداول أفضل أسالیب العمل المطبقة من المجلس العمل باالشتراتطلب   -١٠
  ؛بالمطارات في التقلیل من اآلثار الضارة النبعاثات الطیران على نوعیة الهواء المحلي

من المجلس أن یواصل  وتطلببوضع اإلرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعیة الهواء المحلي  ترحب  -١١
  ؛الدول األعضاء على تداول المعلومات عن تنفیذ مثل هذه الرسوم وتحثتحدیث هذه اإلرشادات 

على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي على النحو الواجب سیاسات  األعضاء الدول تحثو  -١٢
  واء المحلي.االیكاو وٕارشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعیة اله

 –انتهــى  –


