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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

 رج اسالمة المد :من جدول األعمال ٣٠البند 

  ممر الخروج السريع إشاراتتوفير عالمات 

  )جمهورية كوريامن مقدمة ورقة (

  الموجز التنفيذي

في المدارج المزودة " روج السريعممر الخ إشاراتعالمات "تقدم ورقة العمل هذه المنافع الممكن جنيها من توفير 
   .(RETILs)ممر الخروج السريع  إشاراتبممرات الخروج السريع، مع استخدام أنوار 

  :تدعى الجمعية العمومية للقيام بما يلي: اإلجراء
  بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛ اإلحاطة  )أ

 — المطارات — ١٤في الملحق " روج السريعممر الخ إشاراتعالمات "تشجيع االيكاو على النظر في إدراج   )ب
  .تطبيقها على المستوى العالمي غية، بتصميم وتشغيل المطارات –المجلد األول 

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .كفاءة عمليات الطيران تعزيز –الكفاءة : D ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجيتتصل 

  ال تنطبق  :اآلثار المالية
 المطارات - ١٤الملحق   :المراجع
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 مقدمةال - ١

من أجل استيعاب حجم كبير للحركة وزيادة سعة المدرج إلى أقصى درجة، يتسم ممرا الخروج السريع  ١- ١
ر مم إشاراتريع، ينبغي توفير أنوار باإلضافة إلى إنشاء ممرات الخروج السو. ي المطارات دائبة الحركةباألهمية ف

لتقديم المعلومات الخاصة بالمسافة المتبقية  ،نحو ما أوصت به االيكاو على ،على المدرج (RETILs)الخروج السريع 
 للوصول إلى أقرب ممرات الخروج السريع

الليل أو عندما تكون في  الطائراتأهمية بالغة بالنسبة لعمليات بالمدارج في المطارات  إنارةنظم تتسم  ٢- ١
الخروج السريع عندما يكون مدى الرؤية على المدرج ممر  إشاراتويفترض أن تستخدم أنوار   .ظروف الرؤية غير جيدة

ممر  إشاراتويعني ذلك أن أنوار .  ، المجلد األول١٤من الملحق  ١٤-٣-٥متر كما هو وارد في الفقرة  ٣٠٠دون 
كما أن أنوار   .الخروج السريع نادرا ما تشغل عندما يكون الوقت نهارا أو تكون ظروف الرؤية المرتبطة بالطقس جيدة

، ال يستطيع قائد ةوفي هذه الحال.  ائر الكهربائيةممر الخروج السريع ال تشغل إذا ما تعطلت المصابيح أو الدو اراتإش
 .ممر الخروج السريع، ويصعب تحديد موقع أقرب ممرات الخروج السريع إشاراتالطائرة استخدام أنوار 

 ممر الخروج السريع إشاراتأهمية عالمات  - ٢

 إشاراتعالمات "أعاله، من الالزم النظر في توفير ما يسمى  ٢-١الواردة في الفقرة حل للمسائل  وإليجاد ١- ٢
.  ممر الخروج السريع إشاراتاتجاه ممر الخروج السريع، باإلضافة إلى أنوار والتي تبين موقع " ممر الخروج السريع

الهبوط لضبط وتيرة  مرحلةمفيدة لقائد الطائرة في  ، إذا تم توفيرها،"ممر الخروج السريع إشاراتعالمات "وستكون 
 .المدرجفي دة وعند اقتراب الطائرة من ممرات الخروج السريع الموج التباطؤ

مع توفير أنوار هذه اإلشارات إلعطاء فكرة عن  "عالمات إشارات ممر الخروج السريع"ينبغي توفير  ٢- ٢
ع في ظروف العمليات العادية نهارا وفي حالة تعطل أنوار إشارات المسافة المتبقية للوصول إلى أقرب ممر للخروج السري

 .ممر الخروج السريع
وهي عبارة عن أسهم ذات طالء أبيض  "عالمات إشارات ممر الخروج السريع"أن يكون موقع ينبغي  ٣- ٢

سهم (ر مت ١٠٠و) انسهم ٢(متر  ٢٠٠أو  ،)ثالثة أسهم(متر  ٣٠٠على مسافة ) خرز زجاجي(مصنوع من مادة عاكسة 
ممر الخروج السريع التي تقع على من أقرب ممر للخروج السريع، وينبغي عرضها مباشرة بعد أنوار إشارات ) واحد

 .١من بعضها البعض على النحو المبين في الشكل  مترينمسافة 
عالمات "ال تنص سوى على أنوار إشارات ممر الخروج دون  ، المجلد األول،١٤غير أن أحكام الملحق  ٤- ٢

 .رات ممر الخروج السريع فيما يتعلق بالعمليات على ممرات الخروج السريعإشا
 .أن تصف خطوط األسهم في اتجاه ممر الخروج السريعينبغي  ٥- ٢

 

  مثال لعالمات إشارات ممر الخروج السريع – ١الشكل 

 والسهم في اتجاه ممر الخروج السريعلزاوية ا
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 .٢األسهم مبينة في الشكل أبعاد  ٦- ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ج السريعأبعاد عالمات إشارات ممر الخرو – ٢الشكل 
 :، إذا تم توفيرها، إلى المنافع التالية"السريع عالمات إشارات ممر الخروج"من المتوقع أن تفضي  ٧- ٢

الطائرة عن المسافة المتبقية للوصول إلى أقرب ممر خروج سريع في توفير معلومات مفيدة لقائد   )أ 
 ريع؛ظروف العمليات العادية نهارا وفي حالة تعطل أنوار إشارات ممر الخروج الس

أو الحالة التشغيلية  ،إن كان نهارا أو ليال ،الحد من وقت البقاء على المدرج بغض النظر عن الزمن  )ب 
 .ألنوار إشارات ممر الخروج السريع، ومن ثم سيساعد ذلك على زيادة سعة المدرج والمطار

 خالصة - ٣

بذل الجهود ينبغي ، على النحو الوارد أعاله ،"إشارات ممر الخروج السريع عالمات"نظرا إلى فوائد  ١- ٣
 . لتنفيذها على الصعيد العالمي ، المجلد األول،١٤أعاله في الملحق  ٢ة في الشكل إلدراج هذه العالمات باألبعاد المقترح

  — انتهى —

45  

45  B 
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Dimensions A B C D 

Arrow 2.0m 9.0m 0.3m 0.15m 

 (Table 1) Dimensions of the arrow 
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