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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 حماية البيئة :١٥رقم البند 

  ليال في بعض أنحاء العالم الطيرانحظرالمشاكل بسبب 

 ) الهندمقدمة منوثيقة (

 ملخص
 ليال في بعض أنحاء العالم، مما يؤدي الى الطيرانتعرض هذه الوثيقة المشاكل بسبب حظر 

وتؤدي مثل هذه القيود، اضافة الى زيادة حجم .   الحركة الجويةادارةعلى سعة وضع قيود 
.  الحركة، الى ازدحام الحركة الجوية وخلل في توازن استخدام البنية األساسية للطيران

وتوجد حاجة العادة النظر في ضرورة استمرار الحظر ليال، بغية اتاحة المطارات بشكل 
ستيفاء الطلب على الحركة دون اضافات الى الهيكل غية ا ب ولتعزيز السعةمحدودغير 

 . ودون التأثير على اجراءات السالمة،األساسي

 
 مقدمة -١

ويؤدي االجـراء المتبـع   .   أهمية اقتصادية حيويةنقل جوي تتسم بالكفاءة والجدوى ذو     يعتبر توفير خدمات    
وتطرأ هذه الحالـة  .  ود على الحركة والى االزدحامبفرض الحظر ليال على المطارات في بعض أنحاء العالم الى فرض قي       

.  نظرا للقوانين الوطنية لبعض البلدان التي تفرض الحظر ليال على عمليات النقل الجوي في سبيل راحة المجتمع المحلـي                  
 من البلدان،   كما أنها تؤدي الى مشاكل في عدد كبير       .  وتؤثر هذه القيود سلبا على توفر الخانات الزمنية في هذه المطارات          

ة، مما مة خالل ساعات ليلي خاصة في البلدان النامية، التي تكون مضطرة للتعامل مع حجم كبير من العمليات الدولية المنتظ              
 ومن ناحية تواجه البنية األساسية للمطارات وتسـهيالت المالحـة الجويـة    .  يؤدي الى خلل في توازن استخدام تسهيالتها      

  ويزدحم المجال الجـوي  .ستخدم تقريباية أخرى فمعظمها خالل النهار ال يمعينة ليال، ومن ناح  ازدحاما حادا خالل فترات     
 .كذلك خالل ساعات الليل مما يوتر وحدات مراقبة الحركة الجوية

وأصبحت العديـد مـن     .  ير السليم لمدن المطارات   لى فرض الحظر ليال نظرا للتخطيط غ      وطرأت الحاجة ا  
.  نه أتيح بانشاء مدن حول المطـارات دون تخطـيط سـليم           حاطة بمناطق ذات سكان أل     المدن م  المطارات التي تقع خارج   

لراحة نسبة قليلة من السكان المقيمين حول المطارات، فرضت قيود على العمليات من المطارات التي تـؤدي الـى            وسعيا  
 . التخطيط غير السليم للمدنوينبغي أال يتأثر المسافرون ومجتمع الطيران من.  مشاكل وازعاج في مدن أخرى
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 المسائل المرتبطة بالحظر ليال -٢

تويات المرتفعة من الضوضاء  طرأت الحاجة لفرض حظر على العمليات ليال في بعض المطارات نظرا للمس            ١-٢
سببها الطائرات ذات التصاميم القديمة مقارنة بمستويات ضوضاء الطائرات الحالية، وذلك ألنها كانـت ال تسـتوفي                 التي ت 

وال تصدر عن طائرة حالية تستوفي مقتضـيات        .  وى مقتضيات الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من اتفاقية االيكاو         س
كذلك فان الطائرة التي تضم الى األسطول هي أقل ضوضاء بحـوالي  .  الفصل الثالث اال مستوى أقل بكثير من الضوضاء     

٢٠ dB    ٧٥در ويمثل ذلك تخفيضا بق.   مضتا عام ٣٠ عن طائراتأن تصـدر   أيضـا ومن المتوقـع .   من الضوضاء 
 .محركات الطائرات في المستقبل مستويات ضوضاء أدنى

البنيـة  ويؤثر الحظر ليال المتبع في العديد من المطارات حول العالم سلبا على سعة ادارة الحركـة الجويـة        ٢-٢
كة الجوية الى خلل في التوازن عنـد التعامـل   وتؤدي مثل هذه القيود على عمليات الحر .  األساسية في المطارات األخرى   

مما من شأنه أن يؤدي الى التأثير علـى السـالمة            ،مع السعة، وانحراف في مقتضيات البنية األساسية واجراءات التشغيل        
وحسب بل  وال تؤدي قيود الحظر ليال الى شل نمو عمليات النقل الجوي            .  عد والتوصيات الصادرة عن االيكاو    اوعلى القو 

 .وتكون غير مؤاتية للمسافرين

قيـودا  وهي تواجـه    يوجد العديد من المطارات التي ينبغي أن تتعامل مع طلب متزايد على الحركة الجوية                ٣-٢
وتؤثر مثل هذه القيود على الحركة الجوية سـلبا  .  متمثلة في قوانينها الوطنية بشأن البيئة مما يؤدي الى فرض الحظر ليال       

وتوجد حاجة لمراجعة استمرار الحظر لـيال  .  ل مع الحركة الجوية في العديد من المطارات األخرى أيضاعلى سعة التعام 
ومن شأن ذلك أيضا أن يؤدي الى االستخدام األمثل للبنيـة         .  في المطارات، كي يصبح المطار متاحا طوال اليوم للعمليات        

 .ي بعض المطارات األخرىاألساسية للمطار في مطارات أخرى تتأثر بفرض الحظر ليال ف

 الطلب على الرحالت ليال ٤-٢

ال تستطيع شركات الطيران أن تحقق ربحا اال اذا توفر قدر كاف من الركاب أو البضائع الذين يرغبون فـي      ١-٤-٢
ويمكن أن تؤثر عدة عوامل أخرى على خيار المستهلك، اذ ربما يكون أهمهـا هـي أن                 .  خدماتها بأسعار تغطي تكاليفها   

ويمكن أن تؤثر اتاحة السعة نهارا بالطلب على        .  التوقيت وتواتر الرحالت  بمناسبة، ويرتبط ذلك في الحقيقة       تكون الخدمة 
ولم تزل األهمية االقتصادية للرحالت ليال تحدد بشكل رئيسي من خالل دورها في اتاحة اسـتخدام فعـال               .  الرحالت ليال 

 .للطائرة من قبل شركات الطيران

أما الرحالت التـي تسـتغرق      .   ضرورية لتوفير مستويات تنافسية من الخدمة      ت ليال عادة من تكون الرحال    ٢-٤-٢
توقيت زمني مختلف مما يحد مـن نطـاق   ذات وقتا طويال، وتكون في الفترة الليلية، فهي عادة ما تكون عبر عدة مناطق             

 أطول استكمال رحالتها ة مدوتستطيع الخدمات على.  جدول الرحالت ومدى التوصل الى الخدمات االقليمية في كل طرف         
 طـرق    اتبـاع   أو ، أو الستطاعتها اتباع طريق مباشر بشكل أكبر       ،نظرا للتحسن في تصميم الطائرات    سواء  بدون توقف،   

 . أو مزيج من االثنين،أقصر

على ضوء التقدم التكولوجي والتحسينات المحرزة في مستوى الضوضاء، لم تعد تبرر القيـود المفروضـة                 ٥-٢
 .لذا حان موعد مراجعة هذه القيود وتخفيف الحظر ليال.   بحجة المستوى المرتفع من الضوضاءعلى العمليات

ومن .   المطارات وسوف تستطيع الحركة الجوية العمل دون كثير من القيود في سعةالسوف يتاح المزيد من      ٦-٢
 .جراءات تشغيل معقدةشأن سعة تشغيل المطارات أن تزداد بشكل كبير دون الحاجة الى وضع بنية أساسية أو ا
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 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٣

 :ما يلي الى والتوصللالحاطة علما بمحتوى الوثيقة   مدعوةالجمعية العمومية ١-٣

أن الحظر ليال على عمليات خدمات النقل الجوي التي تفرضها بعض البلدان والتي تؤدي الـى وضـع                   )أ
في التوازن في استخدام حقوق الحركة، أصبحت تمثل عائقا في          قيود على الخانات الزمنية وبالتالي خلل       

 .التوصل الى السوق وأمام نمو عمليات النقل الجوي وبالتالي ينبغي الغاؤه
وينبغي أن تعمـل    .   جدية بشأن أثر حظر الطيران ليال      بحوثينبغي أن يستند كل صناع القرارات الى         )ب

زن مع صناعة الحركة الجوية اضافة الى سكان المـدن          معا للتوصل الى حل متوا    كل األطرف المعنية    
 .القريبة من المطارات

ينبغي على جميع الدول أن تتبع القواعد والتوصيات الصادرة عن االيكاو بشكل تـام، وأال تفـرض أي             )ج
دولة قواعد من جانب واحد تتعدى نطاق هذه القواعد والتوصيات، مما من شأنه أن يؤثر سـلبا علـى                   

 .نقل الجوي للدول األخرىعمليات ال

 ـ انتهـى ـ


