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نظراً ألھمية وحساسية مجال تصميم إجراءات الطيران قامت المملكة  1-2
ستراتيجية وأھداف لتطبيق النظام العالمي العربية السعودية بوضع إ

أجواء المملكة  فـي  (GNSS/GPS) االصطناعيةللمالحة الجوية باألقمار 
لجميع المطارات والطرق الجوية ومنطقة المطار باعتماد نظام مراقبة 

. وفى إطار ھذه اإلستراتيجية قامت المملكة بتدريب  (GPMS)األداء 
اءات الطيران حسب متطلبات منظمة كوادر سعوديين على تصميم إجر

الطيران المدني الدولي وإنشاء قسم تصميم اإلجراءات ضمن إدارة 
 المعلومات المالحية بقطاع خدمات المالحة الجوية.

 
 طيران بالمملكة العربية السعودية:تصميم إجراءات  ال       -2

 
قطاع خدمات المالحة الجوية بالھيئة العامة للطيران المدني السعودي  قام 2-1

شبكة حاسوبية متكاملة قائمة  فـيبتركيز وتفعيل نظام الميكنة المتمثل 
باستخدام  (AICM/AIXM)على نموذج مفھوم وتبادل معلومات  الطيران 

 ج مخرجات دليل الطيران وتعديالته وملحقاته وخرائطقاعدة بيانات إلنتا
الطيران  إجراءاتأجھزة تصميم بالطيران. كما تم ربط ھذا النظام 

لضمان سالمة وجودة معلومات   (FPDAM)المعتمدة على منظومة 
 .(eTOD)بقاعدة بيانات العوائق وسيتم ربط النظام  الطيران

 
حسب متطلبات  FPDAM v10كما تم تشغيل النسخة األخيرة من نظام  2-2

طيران المدني الدولي وتدريب ثمانية مصممي إجراءات الطيران منظمة ال
 م. 2013إبريل  فـيعليھا 

  
يتكون قسم تصميم اإلجراءات من خلية مصممين سعوديين خريجي  2-3

مدارس عالمية وعلى رأس العمل بإشراف  فـيجامعات ومتدربين 
كما يتولون وضع تصور ومراجعة  ألمجالھذا  فـيمختصين وخبراء 

 (RNAV)وتعديل إجراءات الطيران التقليدية والدقيقة ومالحة المنطقة 
 االصطناعيةظام التقوية باألقمار ون (GBAS) ونظام التقوية األرضي

(SBAS)  والمالحة الرأسية(BAROVNAV) على منظومة  باالعتماد
(FPDAM)  ومات المالحية يدوي وآلي وقاعدة بيانات مركزية للمعل

ً على تصميم الطرق الجوية مع مراعاة  والعوائق . كما أنھم قادرين أيضا
/مستوى المرحلة ارتفاعالفصل الجانبي والتحقق من العوائق لوضع أدني 

واإلقالع وتقييم أسطح المطارات بناًء  االقترابأثناء الطريق ومرحلة 
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من ثم و (PANS-OPS)على قوانين منظمة الطيران المدني الدولي 
 .(Flight Check)لقيام بالطيران التجريبي تجھيزھا ل

 
من اإلجراءات قبل  (Ground validation)كما سيتم التأكد األرضي  2-4

 نشر ھا حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي. 
 

مجال تصميم اإلجراءات  فـية العمل فـيتم وضع اإلطار القانوني وكي  2-5
 .23للھيئة رقم ذية فـيالتن أالئحةحسب 

 
الخطة االستراتيجية لتصميم إجراءات الطيران حسب األداء تم وضع  2-6

ومراجعة جميع اإلجراءات المستعملة لمواكبة  (PBN)المطلوب 
 التطورات العالمية.

 
 :الخاتمـة       -3

 
نظراً ألھمية وحساسية مجال تصميم إجراءات الطيران للحفاظ على  3-1

مع المحافظة على البيئة السالمة ولكسب الوقت لشركات الطيران 
للقواعد  االمتثالبضمان  االلتزامفال بد من ومواكبة التطورات العالمية ، 

التعاون وتبادل  ھذا المجال و فـي والتوصيات الصادرة عن اإليكاو
 .مجال تصميم إجراءات الطيران فـي الشرق األوسطبين دول الخبرات 

  
 :التوصيات -4

  
 فـي الجھودتقترح المملكة العربية السعودية إنشاء فريق عمل لتنسيق  1.4

ما يتعلق  فـيمجال تصميم اإلجراءات وتوحيد القوانين المعتمدة خاصة 
المعلومات تبادل و  (VIS/RVR)بالرؤية األفقية ومدى رؤية المدرج 

  . وقاعدة البيانات
  

 Flight Procedure (FPP)إلنشاء التنسيق مع منظمة اإليكاو  2.4
Program   حول  دوري ومستمربرنامج  وضعولدول الشرق األوسط

 الدولمساعدة و لمواكبة المستجدات الطيرانإجراءات مجال  فـيالتدريب 
 .PBNإلنجاز إجراءات معتمدة على مالحة المنطقة وأداء 
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ھذا المجال والتنسيق مع منظمة  فـيضع آلية لتبادل الزيارات والخبرات و 3.4
إيكاو لتنظيم ورشات عمل ووضع إستراتيجية موحدة لمواكبة التطور 
العالمي وإزالة الصعوبات والحصول على معلومات عالية الجودة بدول 

 .المنطقة
 

 المؤتمر: على المعروض اإلجراء -5
 
 فـيالجھود التي تبذلھا المملكة العربية السعودية معرفة  رالمؤتم من يرجى 1.5

واألخذ باالعتبار التوصيات المقترحة  مجال تصميم إجراءات الطيران
  .4الفقره رقم  فـي

 
 -انتھى  -

 


