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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة  :١٧البند رقم 

  إدارة الضجیج في الهند وخارطة الطریق للطیران الدولي
 )الهند(ورقة مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
. ٢٠٢٠ران في العالم بحلول عام سوف ُتصبح الهند، بفضل معدالت النمو الكبیرة في أعداد الركاب، ثالث أكبر سوق للطی

وسوف یتمّخض هذا النمو، في نهایة المطاف، عن تحدیات بیئیة، من أهمها التحدي المقترن بالضجیج. وُیتوقع أن ُتطرح 
وتعرض هذه الورقة مبادرات إدارة الضجیج التي اتخذتها المدیریة العامة للطیران  تحدیات مماثلة على المستوى العالمي.

  لمي.اطلب اتخاذ إجراءات على أساس عالمدني وت
حول الضجیج وتطویر أنظمة لرصده في المطارات حیث ستتجاوز تحركات  وتطلب هذه الورقة أیضًا إجراء دراسات

وخططًا  خطوط استداللیةحركة سنویة، فضًال عن استحداث حدود/ ١٠٠ ٠٠٠ ٢٠١٤/٢٠١٥الطائرات في الفترة 
بما یتماشى والنهج المتوازن لالیكاو والظروف الخاصة بكل  ٢٠١٨طارات بحلول عام الستخدام األراضي الخاصة بتلك الم

  دولة.
   أن : الجمعیة العمومیةُیرجى من  :المطلوب اإلجراء

 ؛تسّلم بالحاجة إلى إجراء دراسات بغرض وضع خرائط للضجیج في المطارات الرئیسیة   )أ 

 ؛لضجیجتُحّث الدول المتعاقدة على تركیب أجهزة دائمة لرصد ا  )ب 

استخدام خطط تُحّث الدول المتعاقدة على صوغ خطط عمل لمطاراتها الرئیسیة فیما یتصل بحدود الضجیج و   )ج 
 األراضي المحیطة بالمطارات وفقًا للنهج المتوازن الذي تتبعه االیكاو؛

  .محددة للدول المتعاقدة في هذا المجال الحاسم خطوطًا إرشادیةً تطلب إلى المجلس أن یضع   )د 

اف األهد
  :االستراتیجیة

     حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي - ي (ج)هدف االستراتیجالترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  المالیة:

  . ما من موارد إضافیة مطلوبة

  الطائرات ضجیج –، المجلد األول لالیكاو السادس عشرالملحق   المراجع:
بیــان موحــد بسیاســیات وممارســات االیكــاو المســتمرة فــي مجــال  ،١٨-٣٧قــرار الجمعیــة العمومیــة لالیكــاو 

  حمایة البیئة
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 مقدمةال - ١

من  ٪٣,٥تریلیون دوالر أمریكي، وهو ما یمثل نسبة  ٢,٢تُقّدر التبعات االقتصادیة للطیران في العالم بـ  ١- ١
ملیون منصب عمل. وُیمثل الطیران  ٥٧عم بالیین راكب كل سنة وُیدّ  ٣الناتج المحلي االجمالي العالمي. فالطیران ینقل حوالي 

 ملیون وظیفة. ٢٤ملیون راكب سنویًا ویخلق  ٧٨٠بلیون دوالر وینقل  ٤٧٠في إقلیم أسیا والمحیط الهادئ قطاعًا قیمته 

طائرة ُتسّیر  ٤٠٠شركات طیران منتظمة ُتشغِّل قرابة  ١٠سوق الطیران في الهند سوق متنامیة حیث هناك  ٢- ١
الُرتبة التاسعة في سوق الطیران المدني العالمي،  ٢٠١١واحتل البلد في عام  .مطاراً  ٧٥ى أكثر من رحالت منتظمة من وٕال

ساهم الطیران بنسبة  ٢٠٠٩كما تم بناء خمسة مطارات دولیة استنادًا إلى شراكات بین القطاعین العام والخاص. وفي عام 
مالیین وظیفة في الهند.  ٨,٨أمریكي) واستحدث ما مجموعه بلیون دوالر  ١٧,٨( االجمالي للهند من الناتج المحلي ٪١,٥

ملیون راكب. ومن المتوقع أن یتواصل نمو حركة الركاب المحلیة  ١٠٠، تم نقل حوالي ٢٠١٢- ٢٠١١وخالل السنة المالیة 
 .٢٠٢٠تباعاً وأن تُصبح الھند ثالث أكبر سوق للطیران في العالم بحلول عام  ٪٨و  ٪١٢والدولیة بنسبة 

ساهم نمو الطیران إلى حد كبیر في التنمیة االقتصادیة وٕان كان البد أن یطرح تحدیات بیئیة، والسیما فیما یُ  ٣- ١
في العالم. وقد أّید قطاع  البیئیة المقترنة بتشغیل الطائرات والمطارات الضجیج أحد أھم التحدیات یخص الضجیج. وُیمثل

باعتباره الوسیلة األنسب لمعالجة التحدي الخاص بالضجیج.  ،٢٠٠١في عام  الطیران النهج المتوازن الذي استحدثته االیكاو،
التخطیط الستغالل األراضي وٕادارتها،  -٢الحد من الضجیج في المصدر،  - ١ویقوم النهج المتوازن على أربع ركائز هي : 

ات الكبیرة التي تمّخض عنها النهج القیود التشغیلیة. وبالرغم من التحسین - ٤اإلجراءات التشغیلیة للتخفیف من الضجیج،  - ٣
كبیرة من السكان ال یزالون یتضررون  اً المتوازن وبسبب نمو القطاع ووجود التجمعات السكنیة بالقرب من المطارات، فإن أعداد

 من الضجیج في جمیع أنحاء العالم.

التحّدي الخاص  وقد اتخذت المدیریة العامة للطیران المدني في الهند عددًا من الخطوات الهامة لرفع ٤- ١
 طوطخبالضجیج بما یتوافق مع النهج المتوازن بما في ذلك وضع إطار تنظیمي، واصدار تعمیمات خاصة بالضجیج، وٕاعداد 

 .          ٢٠١٢تتصل بالضجیج وٕاجراء أول دراسة من نوعها على الضجیج في مطار اندیرا غاندي الدولي، في عام  رشادیةإ

 المناقشة - ٢

 في الهند اإلطار القانوني ١- ٢

ث، وتتعلق ، وضعت وزارة البیئة والغابات الهندیة قواعد (تنظیم ومكافحة) الضجیج الملوِّ ٢٠٠٠في عام  ١- ١- ٢
بمستویات الضجیج لكل واحدة من فئات استخدام األراضي. عالوة على ذلك، فإن مقتضیات وٕاجراءات رصد مستویات 

تحدد اإلطار لرصد الضجیج في  ٢٠٠٨بیئة والغابات في عام الضجیج المحیط الناتجة عن الطائرات التي أصدرتها وزارة ال
رصد الضجیج ومؤشراته وانتقاء المواقع وأنواع محطات  لتي یتعّین علیهااالمطارات، بما في ذلك الحجم األدنى للمطارات، 

  الرصد واإلبالغ وما إلى ذلك.
ران لتقییم ومعالجة اآلثار ، أنشأت المدیریة العامة للطیران المدني وحدة البیئة في مجال الطی٢٠٠٩في عام  ٢- ١- ٢

البیئیة لنمو الطیران، ووضع مبادئ توجیهیة للتحسینات البیئیة، وجمع معلومات من أصحاب المصلحة في قطاع الطیران، بما 
لمؤسسات المحلیة مثل الوزارات. وقد ا الصادرة عن مقتضیاتوالظمات الدولیة (مثل االیكاو)، یتماشى مع توصیات المن
 الطائرات لمحركاتأربعة تعمیمات بشأن الطیران تتصل باالستخدام المقّید  ٢٠١١-٢٠١٠في الفترة  أصدرت المدیریة العامة،

وهي على األرض ووحدات القدرة الثانویة في جمیع المطارات الهندیة، فضًال عن استحداث مبادئ توجیهیة مؤقتة بشأن 
                          الضجیج واالستخدام المقّید للدفع العكسي في مطار دلهي الدولي.           

 المبادرات التي تتخذها المطارات وشركات الطیران ٢- ٢

القصیر، باستثناء مطار دلهي الدولي وهو المطار الوحید في الهند تقوم بعض المطارات بقیاسات على المدى  ١- ٢- ٢
ات الطرفیة في الذي لدیه نظام لرصد الضجیج یتشكل من خمس محطات طرفیة لرصد الضجیج. وقد تم تركیب تلك المحط

وتم ربطها بقاعدة بیانات الرحالت في المطار والتي تضم معلومات عن حركات الطائرات من وٕالى المطار.  ٢٠١٠عام 
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ونتیجة لذلك، أصبحت لدى المطار قاعدة بیانات شاملة لرصد الضجیج. عالوة على ذلك، تم استحداث عدد من إجراءات 
والعملیة المزدوجة وخطة استخدام المدارج خالل  ي ومن ذلك نهج الهبوط المتواصلالتخفیف من الضجیج في مطار دلهي الدول

المدنیة خالل اللیل،  تساعات اللیل، واالستخدام المقّید للدفع العكسي، واخراج طائرات الفصل الثاني تدریجیًا من االستعماال
تكون الطائرة على األرض، د تشغیل المحركات حینما وتقیید استخدام وحدات الطاقة األرضیة ووحدات الطاقة الثانویة، وتقیی

  لیة للبث في الشكاوي من الضجیج.وانشاء خ
تلعب عملیات الطائرات دورًا مهمًا في الحد من الضجیج. وتملك شركات الطیران أساطیل حدیثة تتكون من  ٢- ٢- ٢

 Air Indiaطائرات بوینغ وایرباص أساسًا، بینما توحي طلبیات المستقبل استمرار هذا التوجه. وقد تسلمت شركة الطیران الهندیة 
 B737 Maxطائرات بوینغ  قریباً  IndiGoو Jet Airwaysف تتسلم شركتا ، في حین سو Dreamliner 787طائرات بوینغ  مؤخراً 

(مع خیارات المحركات الجدیدة)، وهو ما سیقلل إلى حد كبیر من الضجیج. وحسب ایرباص سیقل  A320 NEOوایرباص 
دناه، بصمة . وُببین الشكل أ١ما ینص علیه الفصل الرابع وندیل بدیس ١٥إلى  NEOعن طائرة  مستوى الضجیج الصادر

في مطار هیثرو. وما فتئت شركات الطیران، أیضًا، ُتحدُِّث طریقة  Dreamlinerكبیر لطائرة بوینغ حد الضجیج المتدنیة إلى 
عملیاتها للحد من الضجیج، بوسائل منها على سبیل المثال تطبیق إجراءات االقتراب بالوصول المتواصل حیثما كان ذلك 

 مناسبًا.

  
   767٢مقابل  787في مطار هیثرو، طائرة بوینغ  اءالضوض نطاقمقارنة 

   الدراسة التي أجرتها المدیریة العامة للطیران المدني على الضجیج في مطار دلهي الدولي  ٣- ٢

یر أثر الضجیج الناجم عن عملیات الطیران، دأكثر النهوج شموًال لتق ٢٠١٢عام اعتمدت المدیریة العامة في   ١- ٣- ٢
مفصلة من نوعها في الهند بمطار دلهي الدولي. وقد منحت المدیریة العامة عقدًا لوكالة استشاریة حیث أجرت أول دراسة 

وقد ُأجریت الدراسة على  .متخصصة إلجراء هذه الدراسة، التي ستمثل أیضًا مثاًال تحتذیه المطارات الرئیسة األخرى في الهند
، وُطبقت ٢٠١١نات الفعلیة لعام االعمل، واسُتخدمت فیها البیثالث مراحل: أ) وضع خریطة للضجیج؛ ب) التحقق؛ ج) خطة 

بواسطة قیاسات  د فیها حمولة الضجیجمناطق التي تشتّ سعیًا إلى تحدید ال فیها أفضل الممارسات الدولیة لوضع خرائط الضجیج
  دقیقة للضجیج، ودراسة التدابیر للتخفیف من أثر الضجیج الذي ُتحدثه الطائرات، تماشیًا مع النهج المتوازن لالیكاو.

 االتحادیةه إدارة الطیران تباستخدام نموذج الضجیج المتكامل الذي استحدث وُأجریت العملیات الحسابیة  ٢- ٣- ٢
واسُتخدمت في رسم  ) LAeq, Lden, LDE, Lnightبالوالیات المتحدة األمریكیة. وتم حساب عدد من مقاییس الضجیج (منها مثًال 

لمستویات معینة من الضجیج وكذا لتقییم نطاقات الضجیج. وجرى تحلیل النتائج للتأكد من مناطق وعدد األشخاص المعرضین 
لة الضجیج أعلى بالقرب من المدارج وعلى طول الخطوط و ي النتائج أن حمجیج في المدارس والمستشفیات. وتوححمولة الض

  ن الطرق الجویة ال تمر فوق وسط المدینة فإنه ال وجود لحمولة ضجیج هناك.إوحیث  .للمدارج المركزیة الموسعة
                                                                 

١ Airbus, A320 Neo Family, Maximum Benefit Minimum Change , (2012) 
٢ The Boeing Company, 2012 
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نمذجة كذلك أنه لم یتم تجاوز الخطوط االستداللیة الحالیة الخاصة بمستویات ضجیج الطائرات بّینت عملیة ال  ٣- ٣- ٢
بمحطات معینة لرصد الضجیج أثناء اللیل. وخالل النهار یتوقع أن یتم تجاوز تلك الخطوط االستداللیة. بید أن البیانات الفعلیة 

قارنا حمولة الضجیج المعادلة أثناء اللیل والنهار مع الخطوط االستداللیة  توحي بأن أحداثًا من هذا القبیل نادرًا ما تقع. وٕاذا ما
دیسبیل  ٤٥و dBA LDEدیسبیل  ٥٥لوزارة البیئة والغابات، بالنسبة للمناطق السكنیة، فسنالحظ أن الناس یعیشون في نطاق 

dBA Lnight  أعلى من ضجیج الطائرات. وأخیرًا، ولكن في بعض المواقع قد یكون الضجیج الخلفي المتأتي من مصادر أخرى
تتسم الخطوط االستداللیة لحمولة الضجیج في المناطق السكنیة في الهند بقدر أكبر من الصرامة مما هي علیه في بلدان أخرى 

  .Lnight 50-60 dBA و Lden 60-70 dBA حیث تسود النطاقات
فضلة ، والطرق المُ رجااالستخدام التفضیلي للمد وجرى تقییم عدد من التدابیر للحد من أثر الضجیج، ومنها  ٤- ٣- ٢

 منضللتقلیل من الضجیج، وٕاجراءات المغادرة للتخفیف من الضجیج، وفرض قیود اضافیة على عملیات الطائرات التي تندرج 
غیلیة والطرق التدابیر ( مثال الجمع بین القیود التش من الفصل الثاني، وزیادة تطبیق نهج االقتراب بالهبوط المتواصل. وتولیفة

المفضلة للتقلیل من الضجیج) هي التي ُتحدث أكبر اآلثار االیجابیة. عالوة على ذلك، یمكن تكمیل المبادرات أعاله بمقترحات 
  تتصل بالتخطیط الستخدام األراضي وتمتین العالقات مع المجتمعات المحلیة.

درات بغرض قیاس أثر الضجیج الذي یتأتى من وختامًا، فإن الهند ما فتئت تصوغ وتُنفذ عددًا من المبا  ٥- ٣- ٢
البد أن تعمد المدیریة  ،عملیات الطائرات. ولكن بالنظر إلى النمو الكبیر المتوقع لقطاع الطیران وأثر الضجیج على السكان

وفقًا للنهج  ة العامة،یالعامة للطیران المدني إلى وضع سیاسات ومبادرات اضافیة إلدارة الضجیج. وبناء علیه، باشرت المدیر 
المتوازن لالیكاو، مبادرات إلدارة الضجیج لتشجیع المطارات الكبرى (أي المطارات التي تتجاوز حركات الطائرات فیها 

حركة) على وضع نماذج ألثر الضجیج الذي ُتحدثه عملیات الطائرات، ورصد ضجیج الطائرات بشكل منتظم  ٥٠,٠٠٠
دة إلدارة الضجیج حیثما كان ذلك ضروریًا. كما سیعمد كل واحد من المطارات باستخدام معدات حدیثة ووضع خطط عمل محد

  الكبرى إلى تركیب نظام لرصد الضجیج یفي بالمواصفات الفنیة الدولیة.
 السیناریو الحالي - ٣

بالرغم من أن لدى بعض المطارات ُنظم لرصد الضجیج، وٕاجراءات للتخفیف من أثر الضجیج وخطط  ١- ٣
ر ذلك، فإن مطارات أخرى تفتقر إلى كل تلك التدابیر والمعدات. وبناء علیه، یتعّین اتخاذ اإلجراءات الستخدام األراضي وغی

ذات الصلة لقیاس مدى أثر الضجیج المتأتي من عملیات الطائرات، حاضرًا ومستقبًال، وصوغ مبادرات تعالج هذه التحدیات مع 
واصفات العامة لبعض المطارات في أرجاء العالم تجعل إدارة الطیران. وفي ذات الوقت، هناك بعض الم عضمان نمو قطا

 الضجیج مهمة ملیئة بالتحدیات، وتحدیدًا :

 ارتفاع نمو الحركة الجویة كل سنة. −

 االعتماد الكبیر على النقل الجوي بسبب الموقع الجغرافي (مسافات طویلة، مناطق معزولة). −

 محدودیة هیاكل النقل البدیلة. −

 یرة قرب المطارات.تجمعات سكانیة كب −

القیود اللیلیة في مناطق أخرى ( مثال أوروبا) تؤدي إلى نقل مشكلة الضجیج أثناء اللیل إلى بلدان أخرى. عالوة على  −
 ذلك، سوف تتأثر عملیات شركات الطیران إلى حد كبیر لو قامت هذه البلدان بفرض قیود مماثلة.

 قوانین التخطیط حول المطارات. انعدام التخطیط الستخدام األراضي أو عدم إنفاذ −

 السعي إلى تحقیق نمو اقتصادي أعلى. −
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 اإلجراء المطلوب من الجمعیة العمومیة : - ٤

  : ما یليبتقوم أن ُیرجى من الجمعیة العمومیة أن تحیط علمًا بالمعلومات الواردة في هذه الورقة و  ١- ٤
 بالحاجة إلى إجراء دراسات بغرض وضع خرائط للضجیج في المطارات الكبرى؛ لتسلیما  )أ 

 ّث الدول المتعاقدة على تركیب أجهزة دائمة لرصد الضجیج؛ح  )ب 

ّث الدول المتعاقدة على صوغ خطط عمل لمطاراتها الرئیسیة فیما یتصل بحدود الضجیج واستخدام األراضي ح  )ج 
 المحیطة بالمطارات وفقًا للنهج المتوازن الذي تتبعه االیكاو؛

 ول المتعاقدة في هذا المجال الحاسم.محددة للد طوطًا استداللیةخأن یضع بطلب إلى المجلس ال  )د 
 

  – انتهــى –


