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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  على نظر اللجنة الفنیةالمسائل األخرى المعروضة  –المالحة الجویة : ٣٨البند 

  أسطح حد العوائقبشأن معاییر استعراض الملحق الرابع عشر إلى الحاجة 
  )الهند (ورقة مقدمة من

  الموجز التنفیذي
ضــمان بیئــة مطــار آمنــة خالیــة مــن المطــارات ل –المبینــة فــي الملحــق الرابــع عشــر ) OLS( عوائــقأســطح حــد ال ُوضــعت أحكــام

المدرجـة فـي الملحـق الرابـع عشـر، وُیـرى أن مـن غیـر المالئـم أن ال  األحكـامالعوائق. وقد مضى زمن طویل منذ اعتماد هـذه 
الحة الجویـة والمعـدات األرضـیة واإلجـراءات المحّسـنة، في أداء الطائرات وقدرات المالمحرز یؤخذ في االعتبار التقدم الكبیر 

أسطح حد العوائق على النحو المالئم للحفـاظ علـى التـوازن بـین متطلبـات المالحـة الجویـة الحالیـة  أحكاممما یقتضي مراجعة 
أن یسـمح  ألحكـاماوالمستقبلیة، والحاجة إلى هیاكل أساسیة مجتمعیة في المنطقة المجاورة للمطار. ومن شأن اسـتعراض هـذه 

الســبیل إلــى تعزیــز  بــدورهبنمــو المنــاطق المحیطــة بالمطــارات فــي المــدن دون التــأثیر علــى ســالمة عملیــات الطیــران ممــا یمهــد 
  التنمیة االقتصادیة.

  
أســطح حــد العوائــق فــي الملحــق  أحكــامفــي اســتعراض  أن تطلــب إلــى المجلــس النظــر ُیرجــى مــن الجمعیــة العمومیــة : إلجــراءا

  عشر لمراعاة القدرات الحالیة في مجال المالحة الجویة واألداء.الرابع 
 

وبحمایة البیئة والتنمیة  بالسالمة ینالمتعلق ین االستراتیجیین للطیران المدنيالهدفترتبط ورقة العمل هذه ب
 المستدامة

األهداف 
 اإلستراتیجیة

 اآلثار المالیة:  ال ینطبق

  المطارات –الملحق الرابع عشر 
Doc 9137 ، ،٦الجزء دلیل خدمات المطار  
 Doc 8168 ،إجراءات خدمات المالحة الجویة، المجلد الثاني  

 المراجع:

  ةمقدمال  - ١
تصمیم وعملیات  –المطارات، المجلد األول  –تعّرف أسطح حد العوائق بصیغتها الواردة في الملحق الرابع عشر   ١- ١

علیه خالیًا من العوائق من أجل السماح بإجراء عملیات  تنبغي المحافظةلذي لمحیط بمنطقة المطار واالمطار، المجال الجوي ا
  ابط.و الطائرات المنشودة بصورة مأمونة ولئال یصبح المطار غیر قابل لالستخدام بسبب تكاثر العوائق دون ض
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ت على الملحق أسطح حد العوائق على حالها دون تغییر، حتى بعد إدخال العدید من التعدیال أحكاموقد بقیت   ٢- ١
الرابع عشر، وال زالت تلبي احتیاجات بیئة الطیران والطائرات التي كانت قائمة منذ الستینیات. فقد ُوضعت هذه المعاییر في 

ُتنشأ على أطراف المدن. غیر أن الوضع تغیر مع تطور المدن والمجتمعات في المنطقة المحیطة  فیها المطارات فترة كانت
ى حدوث تنازع بین حاجة المدن للنمو عمودیًا والحفاظ على سالمة المطار وكفاءته التشغیلیة. وتتطلب بالمطار مما أّدى إل

  التوسع األفقي فیها.المدن الساحلیة بالخصوص نموًا عمودیًا بسبب صعوبة 
طیران وُنظم  تبإلكترونیاوتتسّم الطائرات المعاصرة بأنها متقدمة تكنولوجیًا ومزودة بقدرات أداء عالیة ومجهزة   ٣- ١

، فإن تنفیذ إجراءات لرئیسیة األدق للمساعدة في عملیات الهبوطا األداةومع أن ُنظم الهبوط التلقائي ال تزال مالحة حدیثة. 
نظام الهبوط باستخدام و  )،VNAVالمالحة الرأسیة () و LNAV) والمالحة الجانبیة (LPVالهبوط، من قبیل اإلرشاد الرأسي (

)، التي یجري إعدادها وفقًا لمتطلبات RNP AR)، واألداء المالحي المطلوب (GLS( ات بالمحطات األرضیةنظام تقویة اإلشار 
  .النهائيلمالحة في مرحلة االقتراب حزم التحسینات في منظومة الطیران، قد عززت بشكل كبیر دقة ا

  النقاش  - ٢
على امتداد الخط المركزي  النهائيقتراب سطح االقتراب على دقة المالحة في مرحلة االونطاق  ویتوقف عرض  ١- ٢

الموسع للمدرج. وتستوجب القدرة المحّسنة على تعقب المسار والدقة المتزایدة في تحدید الموقع لدى الطائرات الحدیثة مراجعة 
  معاییر أسطح حد العوائق دون خرق قواعد السالمة.

في حالتي ال تختلف  بع عشر، فإن أبعاد سطح االقترابفي المجلد األول للملحق الرا ١-٤وباإلشارة إلى الجدول   ٢- ٢
وال تأخذ المعاییر في االعتبار قدرة الطائرات على المالحة بدقة على . ٤و ٣نوعي االقتراب الدقیق وغیر الدقیق للمدارج من 

البصري من مرحلة االقتراب النهائي، فقد  القسمامتداد الخط المركزي الموسع في حالة االقتراب الدقیق. ولحمایة الطائرة أثناء 
 –المجلد الثاني (إجراءات خدمات المالحة الجویة  – 8168) في الوثیقة VSSأدرجت أحكام القسم السطحي البصري (

 القسمالعملیات) بهدف حمایة الطائرة في هذا الجزء وفقًا للمعاییر المحددة في هذه األحكام. وبما أن هذه األحكام تحمي 
صري، فیمكن استعراض أبعاد وانحناء سطح االقتراب المدرجة في الملحق الرابع عشر وتعدیلها وتنسیقها مع أحكام القسم الب

، حیث ُیحدد سقفه النهائيتدرج الهبوط أثناء مرحلة االقتراب النظر في الحد األدنى واألمثل ل السطحي البصري. كما یمكن
، فیما بقیت معاییر تدرج سطح االقتراب في أحكام أسطح حد العوائق 8168من الوثیقة في المائة في المجلد الثاني  ٥,٢بنسبة 

  في المائة اللذین ُحددا في األصل. ٢,٥في المائة و ٢على مستویي  ٤و ٣للمدارج من نوعي 
رج الصعود للطائرات الحدیثة في مرحلة الصعود تدعو إلى استعراض معاییر تدوبالمثل، فإن قدرات األداء العالیة   ٣- ٢

  مقترنًة بسطح اإلقالع.
 )IHS(، السیطرة على العائق، فقد ُوضعت أحكام السطح األفقي الداخلي 9137ووفقًا للجزء السادس من الوثیقة   ٤- ٢

 في منطقة المطار. وكما ورد في المجلد األول للملحق الرابع عشر، أنه في ئرة أثناء القیام بإجراء المناورة الدائریةلحمایة الطا
میل  ٢,٢كیلومترات ( ٤، فإن السطح األفقي الداخلي یمتد إلى مساحة ٤و ٣حالة االقتراب الدقیق على المدارج من النوعین 

المرجعي للمطار. وقد لوحظت اختالفات كبیرة عن هذا المعیار عندما یتعارض الحد العرضي للسطح  نقطة القیاسبحري) من 
(إجراءات خدمات  8168تي تقتضیها العدید من فئات الطائرات المحددة في الوثیقة األفقي الداخلي مع المنطقة المحمیة ال

 ٣,١البصریة التي تقتضیها طائرات الفئات من أ إلى ه هي  الدائریة العملیات). فمنطقة حمایة المناورة –المالحة الجویة 
 ٥,٣كیلومترات ( ٩,٨میال بحریا) و ٤,٢رات (كیلومت ٧,٩میال بحریا) و ٢,٧كیلومترات ( ٤,٩میال بحریا) و ١,٧كیلومترات (

میال بحریا) على التوالي. ومن الواضح أن منطقة الحمایة المطلوبة ترتفع جراء تفاوت  ٦,٩كیلومترا ( ١٢,٨میال بحریا) و
ذا سرعات مختلف فئات الطائرات، وأن الحمایة من العوائق التي تتیحها أحكام السطح األفقي الداخلي غیر مالئمة في ه

  حدود السطح األفقي الداخلي. ١الصدد. ویوضح الشكل 
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  ١الشكل 
  
  

  
  ٢الشكل 

مترًا،  ٤٥، فإن السطح األفقي الداخلي یبدأ في النقطة التي یبلغ فیها السطح االنتقالي ارتفاع ٢وكما یبین الشكل   ٥- ٢
قیودًا على إنشاء الهیاكل األساسیة للمطار  ویصبح بعد ذلك سطح حد العائق المسیطر. لذا فإن السطح األفقي الداخلي یفرض

في منطقة المطار وجوارها على السواء. ویتطلب اختراق السطح األفقي الداخلي إجراء دراسة مالحیة لتقییم مدى سالمة 
كفي لحمایة عملیات الطائرة وأثرها التشغیلي. وباإلضافة إلى ذلك، كما ورد أعاله، فإن السطح األفقي الداخلي لیس واسعًا بما ی
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على صعید االرتفاع المسموح بها لتطویر  ویفرض قیود كبیرةجمیع فئات الطائرات أثناء مرحلة المناورة الدائریة البصریة 
  الهیاكل األساسیة. 

وفي ضوء ما تقدم، فإن استعراض أحكام السطح األفقي الداخلي ضروري لمراعاة السیناریو الحالي المتصل   ٦- ٢
ویمكن أن یصبح السطح األفقي الداخلي سطحًا خارجیًا وتصاعدیًا منحدرًا بدًال من كونه سطحًا أفقیًا،  أسطح حد العوائق.ب

 ٣بحیث یبلغ االرتفاع المناسب الذي یمكن منه أن یستمر السطح المخروطي في الصعود خارجیًا وٕالى األعلى. ویعكس الشكل 
  هذا المقترح.

 

  
 ٣الشكل 
 

  -انتهي  -


