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لية تنفيذ مفھوم "النھج المتوازن" إلدارة ضوضاء الطائرات في المطارات والمكونات األساسية لعم
  الدولية. 
    

  المناقشة .٢
   
لقد اضطلعت لجنة الطيران والحماية البيئية (سي أيه إي بيه) باألنشطة الفنية المتعلقة    ٢٫١

السياسات، ووضع بالبيئة لمنظمة الطيران المدني الدولي. وتساعد ھذه اللجنة المجلس في صياغة 
) بشأن ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات SARPsوتحديث المعايير والممارسات الموصى بھا (

  الطائرات. 
إن النھج المتوازن بحاجة ألن يُنفذ مع التشديد المماثل على عناصره األربعة جميعھا؛    ٢٫٢

التخفيف من الضوضاء  تخفيض الضوضاء في المصدر، وتخطيط استخدام األرض، وإجراءات عملية
وقيودھا التشغيلية. ولضرورة أخذ الظروف المحلية في الحسبان، فسوف يستمر التنفيذ على أساس 

  االنتھاء من كل مطار على حدة. 
  

  اإلجراءات التشغيلية لتخفيف الضوضاء
   

د يرغب االجتماع في التنويه على أن اإلجراءات التشغيلية لتخفيف الضوضاء تُنفذ للح     ٢٫٣
من الضوضاء الصادرة عن كل من الطائرات المقلعة والھابطة حول المطارات. وتساھم ھذه اإلجراءات 
في التقليل من معدالت الضوضاء في المناطق المجاورة للمطارات. ومن الممكن تصنيف اإلجراءات 

  التشغيلية لتخفيف الضوضاء في ثالثة فئات عريضة: 
  

  إجراءات التخفيف من ضوضاء الرحالت الجوية  )١
  

  عمليات الھبوط المستمر (سي دي أوه)؛ إجراءات التخفيف من ضوضاء مغادرة الطائرات (إن
أيه دي بيه)؛ وتعديل، أو تدريج زوايا الوصول، أو إحالل درجات الھبوط؛ وأوضاع الوصول 

 كسي ألدنى حد بعد الھبوط.منخفضة الطاقة/ منخفضة السحب: وتقليل استخدام الدفع الع
  
  اإلدارة المكانية )٢

  
  المسارات المفضلة للوصول والمغادرة، وتشتيت أو تركيز مسار الرحلة، ومدرجات المطار

 .المستحسنة للضوضاء
 

  اإلدارة األرضية )٣
   
  ،إدارة البيوت الكاتمة للصوت وتشغيل المحركات (بالموقع/ توجه الطائرات، وتوقيت اليوم

للدفع)؛ وإدارة وحدة الطاقة اإلضافية (أيه بيه يو)، وإدارة التاكسي (سير الطائرة  والحد األقصى
 على أرض المطار)  والصفوف، والسحب، ومراقبة طاقة التاكسي.

  
يجب مالحظة أن ھناك العديد من القيود المفروضة على النظام والتي تمنع أو تعوق تنفيذ      ٢٫٤

وخاصة متطلبات القدرة، وأجھزة المطار/ األرض، والعوائق  إجراءات تخفيف الضوضاء بصفة عامة،
  االقتصادية، وتھيئة المطارات، والتضاريس والعقبات، إلخ.
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يجب تحديد حجم ونطاق االنخفاضات، وكذلك اإلجراءات المحددة التي يجب استخدامھا      ٢٫٥
ابية والسلبية على السالمة لتحقيقھا، من خالل دراسة شاملة للضوضاء، مع أخذ كافة المؤثرات اإليج

على وضع تنفيذ اإلجراءات التشغيلية لتخفيف الضوضاء، واستخدام نظم مراقبة  ملحق أوالبيئة. يحتوي 
  الضوضاء في المطارات الدولية بمنطقة الشرق األوسط. 

  
  خطط إدارة المطارات

   
عند تحديد الوضع األساسي للضوضاء، فإذا كان المطار يحتوي على خطة إدارة حالية      ٢٫٦

أو خطة رئيسية، قد تكن تلك أداة قيمة للمساعدة على تقدير معدالت الضوضاء المستقبلية. وعادةً ما 
مقلعة تحتوي خطط اإلدارة الحالية على معلومات بشأن حركة المالحة الجوية، كعدد الطائرات الھابطة وال

  حسب نوع الطائرة واتجاه المدرج، في الوقت الحالي ولفترة مستقبلية محددة. 
  

تميل خطط اإلدارة ألن تحتوي على عدد األفراد المتأثرين بضوضاء الطائرات، أو      ٢٫٧
غيرھا من المؤشرات البيئية في مناطق معينة حول المطارات، وأية قواعد مفروضة على الھبوط في تلك 

كما قد تحتوي أيًضا على متطلبات الكبائن والقيود المفروضة عليھا والخطوط العريضة  المناطق.
للضوضاء للمالحة الحالية والمخطط لھا بما يتطابق مع مؤشر الضوضاء المستخدم لوضع قيود الكبائن 

  المشار إليھا أعاله.
   

لية، يجب وضع تدابير وباإلضافة إلى أية معلومات أخرى قد تتوفر في خطة اإلدارة الحا     ٢٫٨
حالية وأخرى يُتفق عليھا مستقبالً لتخفيف الضوضاء في االعتبار عند وضع المنطلق. وقد تتضمن تلك 

  تدابير مثل اإلجراءات التشغيلية لتخفيف الضوضاء والقيود التشغيلية المفروضة حاليًا. 
  

  تخطيط وإدارة استخدام األراضي
  

ستخدام األراضي في توجيه االستخدام غير المالئم يكمن ھدف التخطيط المالئم ال     ٢٫٩
لألراضي (كالمنازل والمدارس) بعيًدا عن بيئات المطارات، والتشجيع على االستخدام المالئم لألراضي 
(كاالستخدام الصناعي والتجاري) حول مرافق المطار. ولم تكن ھذه ھي المسألة الوحيدة المتعلقة 

ء الطائرات ھي القضية األساسية لالختالفات حول مالءمة استخدام بالمالءمة، بل كانت قضية ضوضا
  األراضي المحيطة بالمطارات.

   
يجب تحديد المقاييس الفعالة الستخدام األرض في وقت مبكر من أجل تحقيق أھم الفوائد      ٢٫١٠

حالية بصفة وأكثرھا استدامةً على المدى الطويل. ويناسب ذلك تخطيط استخدام األراض في المطارات ال
  خاصة، حيث من المعروف أن القدرة على إجراء تغييرات فورية في استخدام األراض محدودة. 

  
وكما ذكرت جمعية منظمة الطيران المدني الدولي، فقد تم تشجيع دول المنظمة، بينما      ٢٫١١

  وقائية مثل:التزال الفرصة سانحة، على تخفيض مشكالت ضوضاء الطائرات من خالل اتخاذ تدابير 
   

 .تعيين مواقع لمطارات جديدة في أماكن مناسبة، بعيًدا عن المناطق الحساسة للضوضاء 

  اتخاذ التدابير المناسبة بحيث يؤخذ تخطيط استخدام األراضي في االعتبار بشكل كامل في
 المرحلة المبدئية لبناء أي مطار جديد أو عند تطوير أي مطار حالي.



 DGCA-MID/3-WP/23 
- 4 - 

 

 المحيطة بالمطارات والمرتبطة بمعدالت الضوضاء المختلفة، مع  تحديد وتحديث المناطق
مراعاة معدالت السكان والنمو، وكذلك توقعات الزيادة المرورية، ووضع معايير االستخدام 

 المالئم لتلك األراضي، مع مراعاة توجيھات منظمة الطيران المدني الدولي.

  مناسبة لتحقيق المطابقة مع سن تشريعات، ووضع توجيھات أو استخدام وسائل أخرى
 معايير استخدام األراضي تلك.

  والتأكد من إتاحة معلومات مبسطة حول عمليات الطائرات وآثارھا البيئية للمجتمعات القريبة
 من المطارات.

  
يجب أن تعمل سلطات المطارات عن كثب مع تلك السلطات المسؤولة عن إدارة استخدام      ٢٫١٢

األراضي لتوعيتھم فيما يتعلق بأثر ضوضاء عمليات المالحة الجوية. ويجب أن تلعب دول منظمة 
الطيران المدني الدولي دوًرا رياديًا عن طريق تشجيع السلطات المحلية واإلقليمية على تنفيذ تخطيط 

ارة استخدام األراضي حول المطارات من خالل اتخاذ إجراءات مبكرة مناسبة وآليات للتعاون بين وإد
  أصحاب المصالح المھتمين، كلجان تنسيقية. 

  
  بناًء على كل ما سبق، يرغب االجتماع في االتفاق على المسودة الختامية التالية:     ٢٫١٣

   
  /إكس:٣المسودة الختامية 

                     
  مراقبة الضوضاء والسيطرة عليھا

  
  أن يتم تشجيع الدول على:

   
 تخصيص الموارد الضرورية ووضع خطط عمل لمراقبة الضوضاء والسيطرة عليھا.  ) أ

 
إرسال تقارير سير العمل حول بوضع التنفيذ لمكتب منظمة الطيران المدني الدولي اإلقليمي   ) ب

  . ٢٠١٥من ديسمبر  ١بالشرق األوسط قبل تاريخ 
 
  اإلجراء المطلوب من االجتماع:  .٣
  

  .٢٫١٣االجتماع مدعو لالتفاق على المسودة الختامية في الفقرة      ٣٫١
  

 --------  
  


