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  ـــــــــــ
 .قدم االتحاد الروسي هذه الوثيقة باللغة الروسية* 

  السابعة والثالثونلدورة ا — الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

  مسائل أخرى مقدمة للجنة الفنية للنظر فيها :  من جدول األعمال ٤٦البند 

  لطائراتالمصاحبة لدوامات الالجوانب الحالية إلنشاء نظام عالمي لضمان سالمة الطيران إزاء 
  )االتحاد الروسيورقة مقدمة من (

  فيذيالموجز التن
ناحية سالمة  المدني منفي مجال الطيران  أساسيةلطائرات مشكلة ل المصاحبة االضطرابدوامات تعتبر مشكلة 

 باإلخطارالمعلومات المتعلقة  إلىوتوجه هذه الوثيقة اهتمام الجمعية العمومية .  الطيران وسعة المجال الجوي
المقترحات المتعلقة بنشاط االيكاو  إلىلطائرات، وكذلك ل مصاحبةدوامات اللاجة يالمحتملة على سالمة الطيران نت

سالمة على  هالتخفيف من مخاطرلهذه الدوامات  إزاءسالمة الطيران لضمان نظام عالمي  إلنشاءالهادف  المستقبلي
  .الطيران وزيادة قدرة الطائرات

  :يلي ماة يالجمعية العموم تقترح: اإلجراء
لطائرات من الناتجة عن الدوامات المصاحبة ليكاو المتعلقة بمشاكل السالمة دعوة المجلس لمباشرة أعمال اال  )أ

 وجود دواماتعند بالحدود الدنيا للفصل  تتعلقجل تطوير قواعد وتوصيات دولية جديدة وتعليمات أ
  ؛المصاحبةاالضطراب ، وتصنيف الطائرات تبعا لفئة دوامات اضطراب

 باالضطراب الظلي في مجال الطيرانجموعة الدراسة المعنية م إلىمجلس االيكاو يكلف التوصية بأن   )ب
(WTSG)  المتعلقة بترخيص الطائرات ومواصفاتها، وفقا لمستوى  لإلجراءاتدراسة مسألة وضع توجيهات

  ؛هذه الدوامات، والقيام في الوقت نفسه بإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالمصاحبة لهادوامات الالخطر الناشئ عن 
الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية بشأن التقدم المحرز في اعداد  إلىإلعداد تقرير  اليكاوالس دعوة مج  )ج

  .الطائرات المتعلقة بالسالمة إزاء دوامات اإلرشاديةوالمواد القواعد والتوصيات الدولية 
األهداف 

  :اإلستراتيجية
  .ةالسالم  :Aبالهدف االستراتيجي مرتبطة  العمل هذهورقة 

المذكورة في هذه الوثيقة ينبغي تضمينها في نطاق عمل  اإلجراءاتالموارد المطلوبة لتنفيذ   :اآلثار المالية
  .التابعة لاليكاو (WTSG) المعنية باالضطراب الظلي في مجال الطيرانالمعنية الدراسة مجموعة 

  دليل تخطيط خدمات النقل الجوي ،Doc 9426 الوثيقة  :المراجع
  )٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨في (لجمعية العمومية السارية المفعول الصادرة عن اقرارات ال، Doc 9902 الوثيقة
   اإلجراءات المتعلقة بخدمات المالحة الجوية، Doc 8168الوثيقة 
  اإلجراءات اإلقليمية اإلضافية، Doc 7030الوثيقة 
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 مقدمة - ١

.  العالم أنحاءالطيران المدني الدولي في جميع تهدف جهود مجتمع الطيران الدولي إلى رفع مستويات سالمة   ١- ١
 ٧-٣٦ويتضمن قرار الجمعية العمومية .  بدور قيادي في هذه المهمة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي  ضطلعوت

را بالغ أن يلعب دومن شأنه  وإدارتهاإقراراَ بأن اعتماد نهج نشط، ينطوي على تدابير لتحديد المخاطر على سالمة الطيران 
  .األهمية في ضمان زيادة مستويات سالمة الطيران في المستقبل

 دوامات المصاحبة للطائرات الالمشاكل الحالية للسالمة الناشئة عن  - ٢

دوامات المصاحبة إزاء العلى الرغم من جهود مجتمع الطيران الدولي، فإن مشكلة ضمان سالمة الطيران  ١- ٢
الماضية كارثتان جويتان ووقائع عديدة على مستويات  غضون السنوات الثالث وقد وقعت في.  للطائرات ال تزال قائمة

 .طائرات أخرىمصاحبة لاضطراب دوامات في دخول الدة نتيجة شمختلفة من ال

ي ف Aero Vodochody L-39 من طراز اتطائرحدى الإبإحدى الكارثتين دخول  وتسبب ٢- ٢
في أثناء مباريات البطولة الجوية ف. دوامة مصاحبةفي  )المتحدة الواليات(ستيد في مطار رينو  ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول  ١٣

كانت تحلق أمامها، وفقدت السيطرة،   Rockwell T-2B (Buckeye)مسار دوامة طائرة  L-39 الوطنية رينو، دخلت طائرة 
 . وقتل الطيار ،وانقلبت وتحطمت على األرض

أصابت طائرة مكسيكية من طراز  ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني ٤ي ـة فـرى مماثلـة أخـت كارثـووقع  ٣- ٢
-45XC-VMC Learjet 45طائرة الفقد دخلت ).  مدينة مكسيكو(الدولي  زيطها في مطار بنيتو خواروبعند ه Learjet  دوامة

الطائرة على متن عشرون شخصا كانوا تل وقُ.  وتحطمت في وسط المدينة ٣٠٠-٧٦٧طائرة بوينغ مصاحبة لاضطراب 
بالكارثة كونه لمُ يبق على  Learjet 45 الطائرة وقد تسبب طاقم.  شخصا ٤٠ح حوالي روج.  األرضعلى  اصأشخ وخمسة

فعوضا .  بسبب سرعته في الهبوط ٣٠٠-٧٦٧طائرة بوينغ المصاحبة لاالضظراب عن دوامة بعيدا مسافة فاصلة كافية 
ميال أ ٥ائرة من الوزن الثقيل، البالغة رة صغيرة تطير خلف طعن اعتماد المسافة التتبعية السليمة التي حددتها االيكاو لطائ

خلف طائرة ) كيلومتر ٧,٦( بحري ميل ٤,١تسير على مسافة  Learjet 45طائرة الكانت  ،)كيلومتر ٩,٣(بحرية 
رض األ لىعتحطمها رة وطوفقدانها السي تلك الطائرةدوامة في ، األمر الذي أدى بها إلى دخول خطر ٣٠٠-٧٦٧ بوينغال

  .متراً ٧٢٦من ارتفاع 
في  ٢٠٠٩و  ١٩٩٩بين عامي  في كندا، فقد سجل (TSB)ووفقا لمعلومات مستقاة من مكتب سالمة النقل   ٤- ٢

 وأدى. الرحالت الجوية أثناءفي مصاحبة لطائرات أخرى طائرات دوامات حالة دخول  ٧٤أجواء أمريكا الشمالية وحدها 
وفي . إلحاق األذى بالركابطيران، وفي بعض الحاالت إلى زعزعة استقرار ال اذلك إلى حد م

 أثناءتابعة للخطوط الجوية الكندية في  A319- 114بوجه خاص، عند دخول طائرة ايرباص   ٢٠٠٨ يناير/الثاني كانون  ١٠
طيران  تابعة لشركة ٤٠٠- ٧٤٧طائرة بوينغ المصاحبة لدوامة ال، FL370مستوى ال إلى  FL350االنتقال من مستوى الطيران 
أميال بحرية بين الطائرتين، أي ما يفوق بشكل  ١٠,٧وعلى الرغم من وجود فاصل مقداره .  يونايتد كانت تحلق فوقها

طائرة المصاحبة لاالضطراب وامة دمنطقة  A319-114الحد األدنى للفصل األفقي، فقد دخلت طائرة ايرباص  كبير
وعندما بلغ الدوران . درجة ٢٧,٨دوران بالطائرة مقداره وحدث .  باضطرابات هوائية خطيرة توتأثر ٤٠٠-٧٤٧ البوينغ

 ةوتبع ذلك ما يزيد على أربع. ف قائد الطائرة التشغيل اآللي للطائرة ودواسة الوقود لتصحيح الوضعوقمستواه األعلى أ
ة، أصيب ثمانية ركاب وبنتيجة هذه الواقع.  درجة ٥٥تمايالت للطائرة في أثناء الدوران، تراوحت بين درجات قليلة و 

  . عليهم أشياءجراء سقوط بجراح خطيرة ثالثة مسافرين ُأصيب وأفراد من الطاقم بأضرار طفيفة، كما 
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وقائع  إلى أيضا األخيرةفي غضون السنوات الثالث  A-380بالغة الثقل مثل ايرباص  اتوأدى إدخال طائر  ٥- ٢
تابعة  A-320، دخلت طائرة ايرباص ٢٠٠٩يناير/كانون الثاني ١١وبوجه خاص، في . دوامات المصاحبةنتيجة الطيران 
كانت تحلق فوقها في ظروف الحدود الدنيا   A-380دوامة االضطراب المصاحبة لطائرة ايرباص  »ارمافيا«لشركة 

  دوامة المصاحبة، تأثرت طائرةالوحال دخولها .  التابع لجورجياالمجال الجوي في   (RVSM)المنخفضة للفصل الرأسي
في الوقت الذي بلغ فيه دوران  اآلليجهاز القيادة ايقاف وتم .  شكل دوران كبيرفي باالضطرابات الهوائية  A-320ايرباص 

  .محتملة كارثةوقوع وحال تدخل طاقم الطائرة في الوقت المناسب دون .  درجة ٤٤,٧مقداره   A-320 طائرة ايرباص
تشرين  ٣في  A-380المصاحبة للطيران طائرة ايرباص ب االضطرا اتوشملت واقعة أخرى تتصل بدوام  ٦- ٢

مستقل باقتراب اكبا، قامت ر ٣٣تضم اثنين من طاقم الرحلة، ومضيف و  SAAB 340B-229و طائرة  ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني
 المدرجعلى الهبوط شريط وفي ذات الوقت،  على  ،(34R) ٣٤األيمن دني في استراليا على المدرج يللهبوط في مطار س

، كانت طائرة SAABالـ وعن يسار طائرة األمام إلى) كيلومترات ٧(بحرية  أميال ٣,٧وعلى ارتفاع  .(34L) ٣٤األيسر 
   A-380اليرباص المصاحبة للدوامة ل) عقدة ٣٥(الهواء القوي المتقاطع  وأدى.  للهبوط أيضاتستعد   A-380-800 االيرباص

 دوامة االضطراب المصاحبة، قامت ونتيجة دخولها.  SAABلطائرة لالهبوط  اقترابمن  األخيرالقسم  إلىاالنحراف  إلى
درجات  ٨اليسار مع حركة اندفاع مقدارها  إلىدرجة  ٥٢غير منضبطة مقدارها  بعملية دوران   SAAB 340B-229 الطائرة
ونتيجة .  اليمين إلىدرجة  ٢١مقدارها  انحناء جانبيةزاوية باستدارت الطائرة حول جناحها  ذلك مباشرةوبعد .  أسفل إلى

طاقم وأوقف . أجهزة القيادة عن إصدار تعليمات القيادة بصورة آلية فايقتوقفت وظيفة إ التشغيلية البارامتراتتخطي 
بأحد الركاب من ولحقت إصابات طفيفة .  يدويابها هبوط يها والمن استعادة السيطرة عل للطائرة وتمكنالقيادة اآللية الطائرة 
  .انقالب الطائرةجراء 

زالت تحتل مكان ت المصاحبة للطائرات مادواماال إزاءمشكلة تأمين السالمة  أن أخرىوتبين هذه األمثلة مرة   ٧- ٢
تفحص الحوادث  وتبين ممارسات.  والفعالية الكفاءة، وان الجهود المبذولة في هذا المجال ليست بالقدر الكافي من الصدارة
وان لديهم في العادة فهم غامض لآلثار المحتملة  ، المصاحبةدوامات مقاومة الطواقم القيادة ليسوا قادرين على  أنالجوية 

نقص في مع وجود  ةيالحقيقالطيران في ظروف دوامات الوليس باإلمكان تعلم كيفية التعامل مع  .على الطائرةلدوامات ل
يتخذ  أن، يكون على قائد الطائرة ماا تدخل إحدى الطائرات دوامة عندم ،ومع ذلك.  أجهزة محاكاة الطيران المتخصصة
جهاز على متن الطائرة لتنبيه الطاقم  إليجادوفي هذا الصدد، على ما اعتقد، فإن العمل .  القرار الصائب على جناح السرعة

  .األهمية ةبالغمهمة زال يما (TCAS)بيه بنظام التنبيه بالحركة وتفادي التصادم شبأن الطائرة تدخل دوامة اضطراب 
بالغة من وجهة أهمية ، مور أخرىجانب أ إلى ،دوامات المصاحبة للطائراتال إزاءمشكلة السالمة وترتدي   ٨- ٢

وبناء .  من جديد األهميةفي المطارات الكبيرة بالغة السعة لة تأمين المالية العالمية، تغدو مسأ األزمةوعقب .  النظر المالية
مطارا رئيسيا في  ١٥، بلغ حوالي ) يوروكونترول(لسالمة المالحة الجوية  بيةواألورلواردة من المنظمة على المعلومات ا

والهبوط هو  اإلقالعحد العوامل الرئيسية التي تحد من العدد المطلوب من عمليات أ، وةاالستيعابيحدود قدرتها  باوأور
فان تطوير نظم  ،وفي هذا الصدد.  المصاحبةالضطراب االحاجة لضمان فترات فصل بين الطائرات في ظروف دوامات 

وقواعد جديدة  إجراءات إلىلرصد وتوقع ظروف حدوث دوامات بالقرب من المطارات من شأنها أن تسمح باالنتقال 
  .يظل مهمة بالغة األهميةللرحالت في ظروف دوامات االضطراب المصاحبة، 

  دوامات المصاحبة للطائراتلاالتقدم المحرز في إنشاء نظام سالمة إزاء   - ٣
دوامات الطبيعة  إلىفي الوقت الحاضر خبراء الطيران في عدد من البلدان بتطوير قاعدة معرفة بالنسبة يقوم   ١- ٣

قياس طائرات، ووضع طرق نماذج رياضية لدوامات االضطراب، فضال عن طرق المصاحبة وطريقة تأثيرها على ال
موثوقة وفعالة للتطبيق العملي لتكنولوجيا  أدوات إلىهناك حاجة  ما يزالالمجال ولكن وقد تحقق الكثير في هذا .  موثوقة
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ويجري تفحص هذه المسائل من قبل عدد كبير من المشاريع الوطنية .  المصاحبة دواماتال إزاءحديثة تضمن السالمة 
الحركة  إلدارةوبرنامج البحوث ) يات المتحدةالوال( (NextGen) نظم مراقبة الحركة الجوية، مثل الجيل القادم إلنشاءالهادفة 

 إزاءويجري تطوير نظام روسي للسالمة ). بيواألوراالتحاد (  (SESAR)الواحد  بيواألورالمجال الجوي  إطارالجوية في 
  .المدني، الذي وافقت عليه حكومة االتحاد الروسي الطيراندوامات المصاحبة في نطاق برنامج الدولة لسالمة ال
دوامات المصاحبة للطائرات التي يجري ال إزاءوتتوافق مبادئ تصميم وأساليب بناء النظم الوطنية للسالمة   ٢- ٣

مات المصاحبة دواال إزاءالمشاكل التي يواجهها الطيران المدني لضمان السالمة "A 36-WP/193 الوثيقة  أحكامتطويرها مع 
يقود التشابه  أنومن المرجح .  دورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية، التي قدمها االتحاد الروسي في أثناء ال"للطائرات

  .دوامات االضطراب في نطاق نظام الطيران الدولي إزاءبناء نظام موحد للسالمة  إلىالبناء والحلول الفنية  أساليبفي 
االيكاو في مطلع  هأدخلتللفصل الذي  األدنىاستعراض الحد سعة المجال الجوي ومن بين الطرق لزيادة   ٣- ٣

. بالمتطلبات العصرية ياي كلفلدوامات ال تلبالنسبة  الطائراتين ات الفصل بفتر أنويعتقد العديد من الخبراء .  السبعينات
دوامات اللتجسيد مستوى الخطر الناشئ عن ) الثقيلة والمتوسطة والخفيفة(االيكاو  أدخلتهاات الطائرات الثالث التي وتقدم فئ
ديث، ولكنها ال تأخذ في االعتبار إدخال الطائرات بالغة الثقل حالطائرات الدولي ال ألسطولانعكاسا تقريبيا  ،المصاحبة

، ويمكن أن تنطوي على عدد من المشاكل )المصاحبة دواماتالمن ناحية (الجديدة، التي لم تتم دراسة تأثيرها بالكامل 
  .المحتملة

 ، تعتبر"للفترة المتوسطة"ة ك العائدلولية أن الفترات الفاصلة، مثل ت، تبين األبحاث األذلك إلى باإلضافة  ٤- ٣
إعادة "ويتطلب ذلك عملية .  محافظة على نحو غير مالئم ويمكن تقليصها بشكل ملحوظ دون التأثير على سالمة الطيران

 إلعطاءوذلك لمصاحبة، ادوامات الي عدد فئات فمع زيادة  ليةحا، أي اعادة نظر معمقة في فئات الطائرات ال"تصنيف
  .ونة تشغيلية اكبرروالهبوط م اإلقالعنظامي 

في كل الظروف المناخية في المطارات من شأنه  هاموثوق بالمصاحبة دوامات ال إزاءظم تحذير نُ إدخالإن   ٥- ٣
وال الجوية في ذلك لألحتبعا للنوع المحدد لزوج الطائرات و( صل ديناميكية متغيرةفاعتماد فترات  إلىيسمح باالنتقال  أن

 أساسهذه النظم تقوم على  أن باإلشارةوالجدير .  الزيادة في حجم الحركة الجوية إلىفي المستقبل القريب بالنظر ) الوقت
-x)أشعة اكس التي تعمل ب وأجهزة الرادار (Infrared Lidars) باألشعة تحت الحمراء  الرادار البصرية التي تعمل  أجهزة

band radars) تحقق قدر وفير من البحوث في هذه النظم وتم جمع الكثير من الوقائع الماديةوقد .  الكافيتطورة بالقدر الم  .
السير قدما بالبرنامج للتنفيذ الفعلي لنظام  إلىوبناء على ذلك، يعتقد العديد من خبراء الطيران أن الوقت سيملي الحاجة 

على تطبيق معايير فترات الفصل بين  إدخالهاالتحسينات التي يتم فضال عن المصاحبة، دوامات اليتولى رصد وتوقع 
المطارات، مع كل الفوائد االقتصادية التي سوف  سعةالذي سيساعد في استعادة  األمر، المصاحبةدوامات الالطائرات جراء 
  .تترتب على ذلك

  المناقشة  - ٤
تحت رعاية  ،التي تولدها يتطلب القيامحبة المصادوامات الإن العمل على إعادة تصنيف الطائرات من حيث   ١- ٤

  :والمبادئ الرئيسية لذلك هي التالية.  إعادة التصنيف إلجراءاتبوضع منهجية موحدة  ،االيكاو
ة، بدال من الحد األقصى لوزن الطائرة عند قكقياس لألخطار المحيالمصاحبة دوامات الكثافة استخدام   )أ

  اإلقالع؛
  كثافة من الدوامات الموجودة حاليا؛ أكثرخول دوامات عدم السماح للطائرات بد  )ب
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 دواماتالالخطر المحيق جراء دخول الطائرة للطائرة كوسيلة لقياس الناشئ استخدام الميالن الجانبي   )ج
  .المصاحبة

 األبحاثباستخدام النماذج التي تم اختبارها من خالل المصاحبة دوامات الينبغي تطبيق عمليات خفض انتشار   ٢- ٤
  .واالتحاد الروسي بيةواألور، والبلدان ةاألمريكي المتحدةا من قبل الواليات هالمشتركة التي جرى القيام ب

  
  المصاحبةدوامات المعیار خطر دخول         
  ↓    المصاحبةدوامات شكل الدخول إلى ال    

  التتابع اآلمن لكل زوج من الطائراتتقییم سالمة مسافات         مواصفات الطائرة
  ↓    المصاحبةدوامات التقییم كثافة   

  تحلیل كثافة الحركة الجویة        
        ↓  
  التحدید األمثل لفئات الطائرات        
        ↓  
  السعةتقییم الزیادة في         
        ↓  
  تحلیل الربحیة        

  منهجية إعادة تصنيف قواعد الفصل بين الطائرات: ١الشكل 
  ات االضطراب الناجمة عن الطائراتبالنسبة ألسطول الطائرات جراء دوام

نظام  أساسعلى لطائرات ان تقوم المصاحبة لدوامات ال إزاءالعديدة لنظام السالمة  العملية ينبغي للتطبيقات  ٣- ٤
جانب تحديد مدى استقرار الطائرة والقدرة على  إلىللطائرة، الدوامات المصاحبة الالزمة لحساب  األساسيةالمعلومات 
وتشمل هذه التطبيقات نظما .  بين دوامات الطائرات ةمنوتحديد فترات الفصل اآلالدوامات المصاحبة حاالت  في هاالتحكم ب
 إحدىعلى متن الطائرة للتحذير عند دخول الطائرة تُوضع ، ونظما الدوامات المصاحبةتصنيف  إعادة إلجراءاتبرمجية 
 ةإقليمي، ومراكز اتبالقرب من المطارمات المصاحبة الدواتوقع ظروف لرصد و األرض، ونظما مثبته على الدوامات

 األساسيةهذا النظام من المعلومات  إدراجوينبغي .  محاكاة طيران متخصصة أجهزةلمراقبة الحركة الجوية، فضال عن 
 ، شبيهة بقاعدة بيانات االيكاو المتعلقة بالضوضاءالدوامات المصاحبة للطائراتبشأن ضمن قاعدة بيانات االيكاو 

  .اتواالنبعاث
٤- ٤  حدى الطائرات، ينبغي إعداد الدوامات المصاحبة إلد لتقييم مستوى خطر ولتوفير أسلوب منهجي موح

شابه إلجراءات الترخيص للطائرات على أساس م(الدوامات المصاحبة لها إجراءات ترخيص لها وفقا لمستوى خطر 
  ).الضوضاء واالنبعاث الناتجة عنها

  ى ـــ انته

 


