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  االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
 

)DGCA-MID/1( 
  )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

 
 

 المالحة الجويةمسائل    :البند الرابع
 

 نظام الحرآة الجوية في منطقة الشرق األوسط ترشيد شبكة طرق
 

 )مقدم من السكرتارية(
   

 موجز

تلقي هذه الورقة الضوء على ترشيد شبكة طرق نظم الحرآة الجوية في 
منطقة الشرق األوسط استنادًا إلى مفهومي االستخدام المرن للمجال الجوي 

 .والمالحة القائمة على األداء

  .3االجتماع مبّين في الفقرة اإلجراء المطلوب من هذا  

 مراجع

تقرير االجتماع العاشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتطبيق المالحة  -
 .الجوية في الشرق األوسط

تقرير االجتماع الحادي عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتطبيق  -
 .المالحة الجوية في الشرق األوسط

اإلقليمية لتخطيط وتطبيق تقرير االجتماع الثاني عشر للمجموعة  -
 .المالحة الجوية في الشرق األوسط

  
 
 مقدمة .1

 
اعتادت الطائرات على التنقل باستخدام التوجيهات االلكترونية الخارجية أو المعلومات الذاتية  1.1

 (NDB)الواردة من أدوات المساعدة المالحية األرضية آالمنارات الالسلكية غير محددة االتجاه 
ومع تقدم التكنولوجيا، ُعرفت مالحة المناطق  .(VOR)والمحطات الالسلكية متعددة االتجاهات 

(RNAV)  آإحدى طرق المالحة التي تسمح بتشغيل الطائرات على أي مسار مرغوب حيث
 .تقوم الطائرة بالمالحة مستخدمة الكمبيوترات الخاصة بالمالحة والموجودة على متنها
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عينيات زيادة في حرآة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط مع إنشاء لوحظت في التس 1.2

إنشاء المزيد من وقد استدعت هذه الزيادة . خطوط طيران جديدة وإدخال أساطيل طائرات جديدة
وتقليل التباعد بين تلك المسارات بغية تحسين الكفاءة  مسارات أآثر مباشرة لنظام الحرآة الجوية

 .وزيادة القدرات
 

 النقاش .2
 
ومع زيادة حرآة المرور وبغية الحد من التباعد بين مسارات الحرآة الجوية، تم اعتماد مبدأ  2.1

). 5(في منطقة الشرق األوسط مع تطبيق األداء المالحي رقم "  (RNP)أداء المالحة المطلوب"
المالحة القائمة على آما قامت منظمة اإليكاو لتحقيق التنسيق بنقلة من أداء المالحة المطلوب إلى 

 .األداء
  

في آامل منطقة الشرق األوسط، آذلك  (RNAV 5) 5يجري حاليًا تطبيق مالحة المناطق رقم  2.2
في بعض المناطق المزدحمة، خصوصًا  RNAV 1)) (1(تم تنفيذ طرق مالحة المناطق رقم 

 ).FIRs(في البحرين واإلمارات وأقاليم معلومات الطيران في مسقط 
  

تلخيص /قد يرغب االجتماع باإلشارة إلى أنه قد تم تحديد مطلب تشغيلي ملح وهو تأسيس ودمج 2.3
ومراجعة بعض الطرق االستراتيجية لنظام الحرآة الجوية في المنطقة وذلك بعد نجاح تطبيق 

)RVSM ( بين تقرير االجتماع وفي هذا الصدد، فقد . 2003في منطقة الشرق األوسط عام
في  ة اإلقليمية لتخطيط وتطبيق المالحة الجوية في الشرق األوسط الذي انعقدالعاشر للمجموع

أنه ينبغي إجراء مراجعة جذرية لشبكة طرق نظام حرآة المرور الجوية في  2007أبريل 
آذلك ). city-pairs routes(الشرق األوسط على أساس تعريف الطرق الواصلة بين مدينتين 

 .ضرورة أن يتم العمل باستخدام األدوات المؤتمتة، حسب اللزومفقد آان رأي االجتماع هو 
  

وتناول إدارة النقل  2007خرج االجتماع التاسع للمجموعة الفرعية الذي انعقد في ديسمبر  2.4
برأي مفاده أن  )ATM/SAR/AIS SG/9(البحث واإلنقاذ وخدمة معلومات الطيران الجوي و

الجوية على النحو المتوخى في االجتماع العاشر عملية مراجعة شبكة طرق نظام الحرآة 
 19-15الدوحة، قطر (للمجموعات اإلقليمية لتخطيط وتطبيق المالحة الجوية في الشرق األوسط 

، سوف تكون عملية موسعة وشاملة، وقد يتعذر تحقيقها ضمن اإلطار الزمني )2007أبريل 
وافق االجتماع التاسع للمجوعة الفرعية  ووفقًا لذلك، فقد. المحدد للمجموعة الفرعية المذآورة

والتي عقدت اجتماعها األول في ) ARN TF(على إنشاء لجنة شبكة طرق نظام الحرآة الجوية 
 .2008القاهرة في يوليو 

  
ووفقًا لبنودها المرجعية التي أقرها االجتماع الحادي عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتطبيق  2.5

، 11/14، عبر القرار )2009فبراير  13 -9مصر , القاهرة( الشرق األوسط المالحة الجوية في 
  :فقد طلبت لجنة شبكة طرق نظام الحرآة الجوية جملة من األمور وهي
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مراجعة شبكة طرق نظام الحرآة الجوية في الشرق األوسط لتقييم قدراتها   - أ
  . والعوائق التي تعترضها

علق بتحقيق شبكة طرق ذات آفاءة تحديد المتطلبات وجوانب التحسين فيما يت  - ب
والحفاظ عليها في منطقة الشرق األوسط  على أساس احتياجات مستخدم المجال 

الدول والمنظمات الدولية والمنظمات (الجوي وبالتنسيق مع الجهات المعنية 
  ).الممثلة والمناطق األخرى التابعة لمنظمة إيكاو

رات على شبكة الطرق بحيث اقتراح استراتيجية وخطة أولويات إلحداث تطو  - ت
  :تسلط الضوء على

  .المجاالت التي تتطلب اهتمامًا فوريًا -    
 .المشاآل المتعلقة بمناطق منظمة إيكاو المجاورة -    

  
قد يرغب االجتماع باإلشارة إلى أن لجنة شبكة طرق نظام الحرآة الجوية قد عقدت ثالثة  2.6

نظام الحرآة الجوية يعكس متطلبات المستخدمين وجرى آاتالوغ لطرق . منذ إنشائها اجتماعات
التي لم تدرج بعد في خطة المالحة الجوية، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى أسباب 

 .عسكرية/سياسية
  

االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط قد يرغب االجتماع أيضًا اإلشارة إلى أن  2.7
قد أبَلغ ) 2010أآتوبر  12-17عمان،  األردن (وتطبيق المالحة الجوية في الشرق األوسط 

العسكري بما في ذلك ما نتج عن الملتقى العالمي / بآخر التطورات المتعلقة بالتنسيق المدني
العسكري الذي انعقد في المقر الرئيسي لمنظمة / إلدارة الحرآة الجوية حول التنسيق المدني 

م تسليط الضوء على مشارآة المجال الجوي وت). 2009أآتوبر  21-19مونترال، آندا (إيكاو 
بين السمات المدنية والعسكرية وال سيما وفق رؤية منظمة إيكاو لنظام إلدارة الحرآة الجوية 

  :وفقًا للمبادئ التالية) interoperable(يتسم بالتكامل والتناغم وقابلية التشغيل المتبادل 

 .لالستخداميجب أن يشكل المجال الجوي موردًا قابًال  -
 .ينبغي أن تعتبر أية قيود على استخدام جزء معين من المجال الجوي قيودًا مؤقتة -
ينبغي أن يدار آامل المجال الجوي بمرونة مع تحقيق توازن عادل بين المستخدمين  -

 .المدنيين والعسكريين من خالل التنسيق االستراتيجي والتفاعل الديناميكي
  

ي عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتطبيق المالحة الجوية في الشرق آما بين االجتماع الثان 2.8
أن الهدف النهائي هو فتح المجال الجوي المعزول عندما اليكون مستخدمًا للغرض  األوسط

األصلي مما سيسمح بإدارة أفضل للمجال الجوي وإتاحة إمكانية أفضل لوصول آافة 
وإضافة إلى أن المزايا  .لمهمات أو العمليات العسكريةالمستخدمين وفقًا الحتياجاتهم دون إعاقة ا

التي تزيد من المرونة والتوازن في إدارة المجال الجوي سوف تجلب مستخدمين أآثر للمجال 
فرحالت الطيران األقصر بين أي مدينتين تعني : الجوي، هناك أيضًا أثر إيجابي على البيئة

وبناًء . از ثاني أآسيد الكربون المنطلق في الجوانخفاض استهالك الوقود وانبعاثات أقل من غ
على تنفيذ مبدأ  ، فقد تضمن االجتماع المذآور حث الدول12/25على ذلك، ومن خالل القرار 
 .االستخدام المرن للمجال الجوي
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 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3

 :االجتماع مدعو إلى 3.1
 

 .الورقةاإلشارة إلى المعلومات المحتواة في هذه   - أ
إدراك الحاجة إلى ترشيد شبكة طرق نظام الحرآة الجوية في منطقة الشرق األوسط بناًء   - ب

 .على مبدئي االستخدام المرن للمجال الجوي والمالحة القائمة على األداء
 .االتفاق على آلية لتحقيق األهداف اآلنفة الذآر  - ت

 

 

 -انتهى -

 


