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 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  )2011مارس  24- 22أبوظبي (

 
 

  المالحة الجوية: 4البند رقم 

 
  التحسينات المخططة بخدمات المالحة الجوية

 بأقليم الطيران السودانى 
 

  ) جمهورية السودان من ورقة مقدمة(
 

 
 الموجز

 

التحسينات الملموسة فى خدمات المالحة الجوية ومدى امتثال سلطة الطيران تناقش هذه الورقة 
  .المدنى السودانى ومقدمى الخدمات للقواعد القياسية التى تصدر من األيكاو

آما توضح الورقة أيضًا موقف السودان فى بعض القضايا المطروحة فى األجندة وتتصل 
  الجوية بخدمات المالحة 

  
10ويرد االجراء المعروض على االجتماع فى الفقرة 

 
 

 :مقدمة .1

خالل األعوام الثالثة الماضية بذلت سلطة الطيران المدنى السودانى جهودًا آبيرة  1.1
لتحسين الخدمات المناطة بها بشكل عام وخدمات المالحة الجوية بشكل خاص وذلك الدراآها بالدور 

بحكم موقعه الجغرافى المتميز وإتساع رقعته وفى هذا األطار تم سن تشريع الكبير المنتظر من السودان 
وطنى يقضى بفصل األجسام التشغيلية عن الجزء الرقابى آما تم إقرار قانون منفصل للسالمة الجوية 
وبالرغم من أن خدمات المالحة الجوية التزال ملحقة بشكل مؤقت بالجسم الرقابى الناظم اال ان القانون 

بشكل واضح على أن هذه العالقة هى بصفة مؤقتة بغرض التمهيد واالعداد والتهيئة الستكمال  ينص
الفصل الكامل فى الظروف المناسبة انفاذًا لتوصيات االيكاو وتفعيًال للخدمات واألنشطة التى تقدمها 

  .وحدات المالحة الجوية

وتنفيذها فيما يتعلق بخدمات المالحة تناقش هذه الورقة التحسينات التى تم تخطيطها      1.2
 .الجوية آما تناقش أيضًا تلك التحسينات المخططة وفى طريقها للتنفيذ خالل الفترة القادمة
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آما أن الورقة توضح موقف السودان فى بعض القضايا التى تتعلق بمواضيع خدمات     1.3
  .المالحة الجوية آأسهام ايجابى فى خروج هذا االجتماع بنتائج ملموسة وفعالة 

 مرآز المالحة الجوية الجديد .2

أآتمل إنشاء مرآز المالحة الجوية الجديد بالخرطوم والمشيد على أحدث النظم العالمية     2.1
فى التصميم والتجهيز ويحتوى المرآز على أحدث األجهزة والنظم الدارة الحرآة الجوية واالتصاالت 

  -:ويشمل ذلك 

   .الدارة الحرآة الجويةEurocat- X زويد المرآز بنظام اليوروآات أآس ت    2.1.1

أجهزة رادار أضافية لزيادة التغطية الرادارية لألجواء ) 4(جارى التعاقد على عدد      2.1.2
   .السودانية

  .لدعم ومساندة التغطية الرادارية ADS-Bجارى التعاقد على نظام      2.1.3

تقوم الشرآات المقاولة بإزالة المعوقات التى تحول دون تشغيل أنظمة     2.1.4
CPDLC/ADS-C  تم ترآيبها بالفعل والتى.  

السودان من دول منظومة النافيسات لألقمار االصطناعية ولدعم هذه النظام الموجه      2.1.5
الغراض االتصاالت يجرى التعاقد حاليًا على خط آيبل لأللياف البصرية آناقل مساند وبديل يوفر تغطية 

  .قوية لألتصاالت بالمجال الجوى السودانى

مع المملكة العربية السعودية آخطوة أولية آما   OLDIلى ربط منظومة جارى العمل ع     2.1.6
  .للمعلومات األرصادية GRIBسيتم خالل الفترة القادمة تفعيل نظام 

يحتوى المرآز على محاآى عالى التقنية ويعمل أيضًا آمرآز بديل فى حالة تعطل المرآز   2.1.7
  .الرئيسى الدارة الحرآة الجوية

   .المرآز على قاعة مؤتمرات عالية التجهيزيحتوى       2.1.8

 خدمات معلومات الطيران .3

تبنت سلطة الطيران المدنى السودانى خطة االيكاو لألنتقال من خدمات معلومات      3.1
 -:الطيران الى إدارة معلومات الطيران وفى هذا السياق تمت الخطوات التالية

  ورصدت له األموال الالزمة لبدأ التنفيذ 2011فى خطة عام  eTODتم إدراج مشروع    3.1.1

فسيكون  AMHS/AIMتوريد نظام  2011بما أن السودان قد وضع فى خطته لعام       3.1.2
وفى هذا السياق فالسودان يطلب  EADمن المفيد البدأ فى اجراءات الربط بنظام المعلومات األوروبى 

  .لتنفيذ هذا الطلب MIDاألقليمى للشرق األوسط  دعم ومساندة االيكاو ممثلة فى المكتب

تم مراجعة  2010وفى العام  1998منذ عام  1984تم تطبيق النظام الجيوديسى العالمى      3.1.3
مراجعة الخمسة مطارات المتبقية وتم رصد  2011مطارًا وسيتم خالل عام  13وتحديث معلومات 

  . 2011األموال الالزمة لذلك فى خطة 
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 2005السودان أدخل نظم أتمتة جزئية تقدم عبرها خدمات معلومات الطيران منذ عام        3.1.4
ورصدت األموال الالزمة لذلك آما أن  2011فى خطة  eAIPوتم إدراج دليل الطيران االلكترونى 

فى الوقت المحدد  INFPLالسودان ملتزم ببذل آل الجهود لتطبيق النموذج الجديد لبرنامج الرحالت 
   .لذلك

بالتأهل للحصول على  2011تم الفراغ من تطبيق نظام الجودة وسيكتمل خالل عام      3.1.5
وفى نفس العام سيبدأ تطبيق نظام رعاية الزبون وقد رصدت األموال الالزمة لذلك  9001/2000االيزو 

  . 2011فى موازنة 

السودانى وبشكل خاص فى تم البدأ فى إنشاء نظام إدارة السالمة فى الطيران المدنى        3.2
  .2011خدمات معلومات الطيران وتم رصد الميزانيات الالزمة لذلك فى خطة 

وسيبذل آل الجهود  AIRACيبدى السودان أهتمامًا متعاظمًا بموضوع االلتزام بنظام        3.3
  .2011الممكنة للوصول لأللتزام الكامل خالل عام 

إتفاقيات مع الجهات الهامة التى تزود خدمات معلومات الطيران ) 6(تم ابرام       3.4
بالمعلومات الخام وذلك بغرض وضع مقاييس لرفع جودة المعلومات المقدمة للمنتفعين وتشمل االتفاقيات 

لحرآة مطار الخرطوم ، المطارات االقليمية ، المكتب التنفيذى لمدير عام السلطة ، النقل الجوى ، ادارة ا
سيتم توقيع المزيد من إتفاقيات مستوى الخدمة  2011الجوية و هندسة الممرات الجوية وخالل عام 

SLA. 

يتم إستخدام خدمات األنترنت بشكل محدود لتوزيع معلومات الطيران ولزيادة وتيرة        3.5
يران فى خطة إستخدام األنترنت لهذا الغرض تم إدراج إنشاء موقع إلكترونى لخدمات معلومات الط

  .ورصدت األموال الالزمة لذلك 2011

  إتصاالت الطيران. 4

 AMHS/AIMللطيران المدنى السودانى توريد وترآيب نظام  2011شملت خطة        4.1
الحالى وتم رصد الميزانيات الالزمة لهذا الغرض وفى هذا  AFTN/AISمتقدم ليكون بديًال لنظام 

السياق يقترح السودان المزيد من االهتمام بالتنسيق المشترك بين دول أقليم الشرق األوسط فى هذا المجال 
وعلى وجه الخصوص فى مجال التدريب وتوحيد النظم والزيارات التعريفية آما يطلب السودان دعم 

  .(AMC)منظمة لتنسيق استفادنه من المرآز األوروبى الدارة رسائل الحرآة الجوية المكتب األقليمى لل

يعرب السودان عن دعمه الكامل وغير المحدود لموقف االيكاو المتعلق بالطيف الترددى        4.2
 WRC12للموجات المخصصة ألنشطة الطيران والذى سيناقش فى اجتماع االتحاد العالمى لألتصاالت 

وفى هذا السياق تلتزم سلطة الطيران المدنى السودانى وبشكل محدد بحث سلطات  2012 خالل العام
االتصاالت السوددانية على تبنى ذات الموقف خالل االجتماع  المذآور آما تلتزم بالمشارآة بوفد 
ن لألجتماع واالجتماعات االقليمية ذات الصلة دعمًا لموقف األيكاو والذى يمثل مصالح سلطات الطيرا

  .المدنى على المستوى الدولى

النشاء نظام للجودة ونظام الدارة السالمة  2011تم رصد األموال الالزمة فى خطة        4.3
   .وللتدقيق الداخلى بعمليات إتصاالت الطيران

آنظام مساند  Digital HFلتوريد جهاز  2011تم رصد األموال الالزمة فى خطة        4.4
لالتصاالت فى المناطق التى التتوفر فيها تغطية لالتصاالت ذات التردد العالى جدًا وفى حاالت إنقطاع 

  .وسائل األتصاالت األخرى
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يؤآد السودان دعمه الكامل والقوى لمقترح تطوير خارطة طريق عالمية لتكنولوجيا       4.5
  .CNSاالستطالع /المالحة/االتصاالت

  لغة االنجليزية للعاملين على أجهزة التلفون الالسلكىإتقان ال. 5

تم عمل تقييم شامل لكل المراقبين الجويين حاملى التراخيص  2010خالل عام        5.1
لمستوياتهم فى اللغة االنجليزية بواسطة بيت خبرة أجنبى وتم إدراج ذلك فى التراخيص لمن أجتازوا 

  .األختبار

تدريب الذين لم يجتازوا األختبار من المراقبين  2011شملت خطة الطيران المدنى لعام       5.2
الجويين للوصول للمستوى الرابع وشملت الخطة آذلك بدأ تقييم ضباط االتصاالت الذين يعملون على 

ارات ورصدت األموال الالزمة الجراء هذا التقييم واالختب HF/RTأجهزة التلفون الالسلكى بعيد المدى 
آما رصدت األموال والدورات التدريبية الالزمة للوصول بضباط االتصاالت الذين يخفقون فى 

  .االختبارات للمستوى الرابع أيضًا

  العسكرى/ التعاون المدنى . 6

تحرص سلطة الطيران المدنى على مشارآة ممثلين للجانب العسكرى فى المنتديات التى        6.1
  .وى السودانىتناقش إستخدام المجال الج

تم تخصيص موقع مراقبة ملحق بنظام اليوروآات يدار بواسطة العسكريين لتأمين        6.2
  .التنسيق المدنى العسكرى على مدار الساعة

فى اطار تعزيز السالمة الجوية تم التنسيق مع السلطات العسكرية الستخدام الطائرات        6.3
   .حوال الجوية واألحوال الطارئةالمدنية للمناطق المحظورة فى حاالت سوء األ

تم تكوين لجنة للتنسيق المدنى العسكرى فى حاالت التدريبات العسكرية لتأمين أآبر قدر        6.4
  .ممكن من االستخدام المشترك للمجال الجوى السودانى 

  المراقبة الجوية. 7

والذى تقدم فيه خدمات مراقبة ) أ(عدل تصنيف المجال الجوى السودانى ليصبح الفئة     17.
  .جوية إيجابية

 RNAVطرق جوية مباشرة جديدة ) 4(تم انشاء وأفتتاح عدد  2010خالل عام     2.7
مزيد من افتتاح ال 2011بالتنسيق مع األياتا ولخدمة المنفعين العابرين لألجواء السودانية وسيتم خالل عام 

الطرق الجوية المباشرة والتى توفر تشغيل اقتصادى وتوفير للوقود لشرآات الطيران مما يمثل مساهمة 
  .% 2حقيقية فى التزام االيكاو بتحسين سنوى فى آفاءة استخدام الوقود بمقدار 

مطارًا وسيتم آذلك تدريب  13 فى  GNSSسيتم العمل بنظام  2011خالل عام     37.
آما ستبدأ التجهيزات للعمل بنفس النظام فى المطارات  SID/STARالمراقبين الجويين على قواعد 

  .المتبقية

يؤآد السودان إستعداده الكامل للتعاون فى مجال تبادل المعلومات الخاصة باألستطالع     4.7
 .مع دول األقليم
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  البحث واالنقاذ. 8

توقيع اتفاقيات مع الجهات الداخلية ذات الصلة بعمل البحث واالنقاذ وخالل عام تم     8.1
  .ستكتمل الترتيبات لتوقيع إتفاقيات مع الدول المجاورة 2011

سيحدد السودان فى أقرب فرصة شخص محدد آنقطة االتصال الوطنية الخاصة بالبحث      8.2
   .واالنقاذ

  المشارآة فى أنشطة المكتب األفليمى . 9

يبدى السودان أهتمامًا متعاظمًا بالمشارآة فى أنشطة المكتب األقليمى لأليكاو بالشرق       9.1
  -:األوسط وفى هذا األطار يلتزم السودان بالمشارآة فى

 MID QMS Actionالمجموعة األقليمية لنظم الجودة بخدمات معلومات الطيران      9.1.1
Group.   

 MID AIS Automationالمجموعة األقليمية ألتمتة خدمات معلومات الطيران      9.1.2
(AISA) Action Group .  

  .MID/AIS MAP Task Forceفريق المهام األقليمى للخرائط      9.1.3

  MID ATN/IPS Task Forceفريق المهام األقليمى لشبكة إتصاالت الطيران      9.1.4

  على االجتماع االجراء المعروض. 10

  .يدعى االجتماع ألخذ علم بالمعلومات الواردة فى الورقة   10.1
 

  - أنتهى - -


