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 األوسط الشرق منطقة في المدني الطيران لهيئات العامين للمدراء األول االجتماع
 

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

 
  الجوية المالحة مسائل   :الرابع البند

 
  

  والمتطلبات) التطلعات(التوقعات  – MIDRAR)(المراجعة الشاملة للمجال الجوي بإقليمي الشرق األوسط 
  

 (CANSO)منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية مقدم من (
 
 موجز
  

بمراجعة  قياملل (CANSO)مبادرة منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  استعراضالغرض من هذه الورقة هو 
لطيران المدني امنظمة والسعي للحصول على دعم  (MIDRAR)إقليمي الشرق األوسط للمجال الجوي بشاملة 

  . الشرق األوسط األعضاء باقليمالدولي والدول 
  

للطاقة االستيعابة تحسينات  تنفيذمجال المراجعة سوف يشتمل على البحث والتحليل والتقييم والمراجعة والتطوير و
د على التغلب سوف تساعاالجراءات السريعة والعاجلة والتي المراجعة سوف تحدد .  للقياسابلة قللمجال الجوي 

لتطلعات على المدى باالضافة الى تحديدها ،  ةعاجلعلى اآثر العوائق و التحديات التي تتطلب اتخاذ إجراءات 
  . الشرق األوسط ضمن منطقة إدارة الحرآة الجوية المتناسقة إلقليملتحسين آفاءة العمليات  الطويل

  
 ،سيعتمد بالكامل على دعم االيكاو (MIDRAR)المراجعة شاملة للمجال الجوي بإقليمي الشرق األوسط إن نجاح 
طلع ضي، طاروفي هذا اال. المقدمة لخدمات المالحة الجوية ومستخدمي المجال الجوي األعضاء، والجهات اودوله

لتعاون الدول والمنظمات في مجال  (MIDRAR)مشروع المراجعة شاملة للمجال الجوي بإقليمي الشرق األوسط 
  .المعلومات والبيانات والموارد األخرى الالزمــةتوفير 

  
 

 
 مقدمـة .1

  
، أصدرت منظمة خدمات 2011يناير  17الشرق األوسط في الرفيع المستوى القليم جتماع اال في ختام 1.1

وهو عبارة عن بيان بإعالن  –)إعالن األمارات العربية المتحدة( (CANSO)المالحة الجوية المدنية 
بالية منسقة لتحسين للمجال الجوي لمنطقة الشرق األوسط  مشترآة) مراجعة(نية لالضطالع بدراسة ال

  .ألحسن ما يمكنالمجال الجوي اإلقليمي هيكل 
  . مع هذه الورقة) أ(المرفق ) األمارات العربية المتحدة اعالن(مرفق صورة من    
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ة ــة المدنيــالشرق األوسط في منظمة خدمات المالحة الجوي اعضاءالقرار المتخذ من قبل  1.2
(CANSO) طاقة ال، والشرآاء األساسيين في اإلقليم ، يعكس مخاوف وهموم الصناعة بشأن
مستويات الحرآة الجوية، والتي من المتوقع أن تنمو مع تناسب ال تلمجال الجوي التي االستيعابية ل

  .في منطقة إقليم الشرق األوسط خالل العقد القادم% 7وتزيد بمعدل 
  

لشرق األوسط قد قليم للمجال الجوي الوالشاملة  مطلوب من االجتماع مالحظة أن الدراسة المشترآةال  1.3
  .(MIDRAR)) مراجعة للمجال الجوي إلقليم الشرق األوسط( تسميتهاتم 

  
 : اشنقال .2

  
ومن اجل دعم نمو الحرآة في منطقة الدولي لطيران المدني امنظمة استنادا الى المواد االرشادية ل   2.1

للمجال الجوي والتي سوف تغطي آامل شاملة إلجـراء مراجعة الماسة حاجة الالشرق األوسط ، تبرز 
مقدمي خدمات المالحة بمشارآة و) لشرق األوسطمنطقة الحرآة الجوية المتجانسة في اقليم ا(المنطقة 
قليمي لحالة اإلة أساسي قاعدةتساعد في بناء حيث ان الدراسة س  .والمستخدمين للممجال الجويالجوية 

،  سواء الجوي أيضا أن تحدد آل مواطن القوة والضعفمن دراسة المجال ويتوقع . لجميع الشرآاء
او عوامل مقيدة أخرى في المجال الجوي للشرق األوسط ، الحالية أو المستقبلية ، هذا  آانت أختناقات

باإلضافة لذلك إن هذا .  سوف يمكن من تقييم األسباب واآلثار المتربة ، وآذلك تحديد الحلول المتوقعة 
، من اجل تحسين نظام المجال هذا المجالفي مقنن الفضل الممارسات نفيذ العمل سوف يمكن من ت

قادر على دعم نمو ان يكون و, الدولية المتكاملة المنظومةرائدة في  ليصبحالجوي بالكامل في اإلقليم 
  . على المدى القصير والمتوسط والطويلبفعالية الحرآة الجوية المتوقعة 

  
  :دةإعالن األمارات العربية المتح

  
لطاقة االستيعابية للمجال الجوي هو موضوع ناشئ في اإلقليم آقيود حالية تحد من السعة مسالة اإن   2.2

الطرق الحالية ال تستفيد من القدرات المالحية المتطورة  هيكلو.  غير فعالةجوية وتجبر على طرق 
مشترآة بشأن مدنية وعسكرية اتفاقيات وجود فان باإلضافة لذلك ، .  خطوط الطيران الحديثة ساطيلأل

ان الحاجة المستعجلة . أفضلبشكل توزيع المجال الجوي ضرورية لتوازن المجال الجوي استخدام 
بليون  200حقيقة أن دول الشرق األوسط  لديها خطط لصرف مبلغ تنبه من للوضع ، اليجاد حلول 

بليون دوالر أمريكي في  100لغ عاما القادمة ومب 15دوالر أمريكي لشراء طائرات جديدة خالل الـ 
  .  الطلبمقابلة ل )التحتية( البنية األساسية

  
طاقة الوأعضائها أن التحسينات في  (CANSO)من رأي منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية   2.3

تخفيض وقت الطيران ، والوقود : جب أن تعطى األولوية القصوى بهدفلمجال الجوي ياالستيعابة ل
وانبعاث الغازات وفي نفس الوقت تحسين وتوفير السالمة لنظام إدارة الحرآة الجويــة في بيئة  المستهلك

  . حرآة جوية تتزايد بعجلة سريعة
  

الطيران في االقتصاد لمنطقة الشرق األوسط وما خلفها فإن قطاع لدور الحساس الذي يلعبه استنادا ل  2.4
ي خدمات المالحة الجوية ، وسلطات مي بما فيهم مقدمالطيران اإلقليفي قطاع شرآاء القياديين من 

الطيران المدني ،  وشرآات خطوط الطيران ، وإدارات المطارات والهيئات العسكرية والصناعية مثل 
AACO   واالتحاد الدولي للنقل الجويIATA  الدولي لطيران المدنيامنظمة و ICAO وJATCA 

خالل اجتماع منظمة خدمات المالحة الجوية " إعالن اإلمارات العربية المتحدة"على تم االتفاق قد 
  .م2011يناير  17العالي المستوى في أبو ظبي في  (CANSO)المدنية 
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الشرق األوسط بمنظمة  قليمال التنفيذية إعالن اإلمارات العربية المتحدة من قبل لجنة التنسيق تقديمتم   2.5
، ويتم فيه االعتراف بالدور الحساس الذي  (MEC3) (CANSO)وية المدنية خدمات المالحة الج

الطيران في تحسين االقتصاد لمنطقة الشرق األوسط وما خلفها ، وفي نفس الوقت يلفت قطاع يلعبه 
  . للنقل الجويالطاقة االستيعابية االنتباه ألهمية تناول تحديات 

  
  : (MIDRAR) لمشروعو الفريق األساسي  الرئيسيةاللجنة  منهج

  
على سبيل المثال (لحرآة الجوية الكبيرة دارة اال نفيذيةاعترافا بالنجاحات األخرى في البرامج الت  2.6

EMARSSH  ،RVSM  ونظام ،BOBCAT ATFM  فإن منظمة خدمات المالحة الجوية ،
 مشروعفي ) والفريق األساسي رئيسيةاللجنة ال( منهجقد قررت ان تتخذ  (CANSO)المدنية 

(MIDRAR) .  
   

  (MIDRAR) لمشروع ) التطلعات(التوقعات 
  

التشغيلية، وتأمين رفاهية االقتصاد في  خطوة متقدمة نحو تحسين الكفاءة (MIDRAR) يمثل مشروع   2.7
ومقدمي خدمات المالحة  االيكاوعلى األعمال القيمة والتي اضطلعت بها آل من  سندفهو ي.  اإلقليم
ين ، والحلول وتحديد مناطق التحساالداء لقياس مشترآة إقليمية وية من خالل اتخاذ طريقة تعاونية الج

  . لشرق األوسطقليم اتحديات الطاقة االستيعابية ال التطويرية للتغلي على
  

حرآة من خالل سلسلة على تحديد وتقرير مناطق اختناقات ال (MIDRAR)من المتوقع أن يرآز عمل   2.8
 PNBلتطبيق  تنفيذ الخطة اإلستراتيجية على معتمدة  لفصلمتجانسة لمقاييس ايجاد من المقاييس تشمل 

عمل جوية تمبادرات أخرى لفتح طرق  و.  الجويةطرق هيكل الالشرق األوسط ، وإعادة ترتيب  باقليم
سوف يتم اختبارها أيضا، وآذلك و للمجال الجوي في الطاقة االستيعابية ختناقات الكامنة تجاوز االعلى 

  . )االستخدام المرن للمجال الجوي(المدني للمجال الجوي /االستخدام المشترك العسكري تم تقييمسوف ي
  

سوف يأخذ في الحسبان نظم االتصاالت والمالحة   (MIDRAR)مشروع إن فباإلضافة لما تقدم ،   2.9
التشغيلية لخدمات المالحة الحرآة الجوية وآذلك  الداعمة للكفاءة واالستطالع وادارة الحرآة الجوية

مثال النقص في المراقبين (جوية داخل اإلقليم الحرآة الخدمات  وتاثيرها على آفاءة الموارد البشرية 
  ). سواء في الوقت الحالي أو المستقبل

  
اس ، ممكن تحقيقه ، ذو يققابل للمحدد ، : إدارة المشروع بمباديء MIDRAR)(مشروع لتزم يسـوف   2.10

  .(SMART)= مناسبفي الوقت ال، و )مترابط( عالقة
   

  : والدول والمنظمات CAOIمنظمة الطيران المدني الدولي التعاون المطلوب من 
  

  : ضمن دراسة أقاليم معلومات الطيران اآلتيـــة يتسوف  MIDRAR)(مشروع   2.11
  عمان 
  البحرين 
  القاهرة 
  جـدة 
 مسقط 
  سوريا 
  اإلمارات العربية المتحدة 
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 (MIDRAR)مشروع وإدارة  (CANSO)بناء عليه ، فإن منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية   2.12
مشتملة المعلومات والبيانات والموارد األخرى  توفيرالدعم من الدول والمنظمات في مجال تطلبان 

  . يتطلب األمرعلى اراء المختصين والخبراء عندما 
  

ترغبان  (MIDRAR)وإدارة مشروع  (CANSO)منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية آذلك إن   2.13
لحصول على االلتزام من الدول والجهات المقدمة لخدمات المالحة الجوية بالدعم الكامل لعمل أعضاء ا

  . الرئيسي اتالفريق األساسي خالل فترة النشاط
  

المجال  هيكلمن اجل تحسين  متناسق منهجهو تقديم طريقة او  (MIDRAR)مشروع إن الغرض من   2.14
وهذا .  الجوي لإلقليم إلى أحسن صورة ممكنة آما ورد وصفه في إعالن اإلمارات العربية المتحدة

، والدول األعضاء ،  ICAOمنظمة الطيران المدني الدولي سوف ينجح فقط بالتعاون الكامل من قبل 
  .  والمنظمات المتخصصة في هذا المجال

  
  الختام .3
  

لشرق األوسط سوف ترتكز على خطة لخمس سنوات قليم المجال الجوي الالشاملة لمراجعة الإن دراسة  3.1
ومن المتوقع أن ترآز الدراسة على الحاجة .  للطاقة االستيعابية وربطها بتخطيط شبكة الطرق الجوية

الشرق األوسط المزيد من التماسك والترابط والترتيبات التي  إدارة الحرآة الجوية القليمنظام  إلعطاء
آما أن الدراسة .  ممكنةالالطاقة االستيعابية تحقق أهداف النمو في يتم توجيهها بواسطة الشبكة بحيث 

ن يبنوا الشرق األوسط أ قليمسوف توضح آيف يمكن للمختصين من مقدمي خدمات المالحة الجوية ال
التواقف بين المستويات وسوف يتم تغطيته . مقدرة سـتيعابيةطاقة اوفر الطرق الجوية توضعا لشبكة 

وعمليات توزيع ونشر المعلومات عن أحوال المالحية  العالناتاإلقليمية، ومع المطارات ، وا/المحلية
الطاقة االستيعابية المكيفة مقدارالمجال الجوي في أي وقت من الدورة التشغيلية ، ونشر وإعالن 

توقعات الطرق الجوية و شبكة  أداءة الديناميكية للقطاعات وتوفير توقعات والمضبوطة على الموافق
، وتوزيع التعديالت على خطط الطيران  ياليوم ر التنظيم الحالي للمجال الجوياألحوال الجوية ، وتوفي

الرحلة ، ونقل التغييرات الجوهرية على وضع  توفقا للتغيرات في المجال الجوي ، ونقل التغييرا
  . لخطط الطيران والى وحدات خدمات الحرآة الجوية ذات االختصاص

  
التي يجب ان يتم  اتخاذها المشترآة تناول جميع اإلجراءات التعاونية يسوف  (MIDRAR)مشروع إن     3.2

من اجل إحداث التحسين ) المعنيينمقدمي خدمات المالحة الجوية (على مستوى إقليم الشرق األوسط ، 
آما أن الدراسة .  إدارة الحرآة الجويــة، بطريقة اقتصادية وغير مكلفة طاقةواالستفادة القصوى من 

المدى  بمراحل تغطيسوف تتناول أيضا إجراءات تحسين الطاقة االستيعابية على مستوى الدولة  
  القصير والمتوسط والطويل 

  
 المطلوب من االجتماع اإلجراءات  .4

  
  : دعو إلى ماالجتماع  4.1

  
لمجال الجوي في ضوء العمليات الحالية والنمو الطاقة االستيعابية لقيود االخذ في االعتبار مسالة   ) أ

اقليم وعلى وجه الخصوص من قبل شرآات النقل الجوي الكبرى في  –المتوقع في الحرآة الجوية 
  الشرق خالل الخمس سنوات القادمة،
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إعالن اإلمارات العربية "وفقا لـ  (CANSO)دعم مبادرة منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية   ) ب
الشرق األوسط في منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية الرئيسية القليم اللجنة و " المتحدة

(CANSO)  مراجعة المجال الجوي اإلقليمي لفريق  شكيلسوف تقوم بتحديث الدراسة وتوالتي
 ، و (MIDRAR)ة الشرق األوسط لمنطق

 
، وتقديم  منسقمن خالل تخصيص  (MIDRAR) مشروعوالمساعدة لفريق عمل  الدعمم آل يتقد  ) ت

 . البيانات والمعلومات والموارد األخرى المطلوبــة
  
  
  
 

 
 
 

-------------- 
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  دراسة مشترآة للمجال الجوي للشرق األوسط"
  "تتناول تحديات السعة والطاقة االستيعابية لإلقليم

  
دمات     ة خ اع منظم روا اجتم ذين حض ارآون ال ة ال  المش ة المدني ة الجوي عالمالح ت  رفي ذين تم توى ، وال  المس

وم ،          هيئةمن قبل الاستضافته الكريمه  ة المتحدة الي ارات العربي ة األم دني بدول ران الم ة للطي رون  العام دور بال  يق
ي ال ادي المس     رئيس و االقتص ي النم ران ف ه الطي ذي يمثل يم تمرال ط  القل رق األوس ة .  الش ل وإن حرآ ر تنق البش
ة وأساسية      وال ور حيوي ر أم ا تعتب بضائع والخدمات بسالم ، وبتكلفة اقتصادية مناسبة مع استغراق وقت قصير آله

ة تواجه تحديات           اال انه،.  لرفاهية االقتصاد اإلقليمي  ة الجوي إن إدارة الحرآ ل الجوي ، ف ات رقي النق من متطلب
   . تضع مخاطر آبيرة على النمو اإلقليمي التيو.  غير مسبوقة

  
اع  االلذلك ، يعلن المشارآون في   ع  جتم ى انجاز دراسة مشترآة         رفي تهم وعزمهم عل وم رغب املة  المستوى الي ش

ة با    تلشرق األوسط  قليم اللمجال الجوي ال ذه التحديات المتعلق اول ه تيعابية، وتحسين وتطوير    تن ة االس هيكل   لطاق
اء بحوث ، وتخطيط ، وتطوير    الدراسة إجر  مجال  سوف يشمل   .  المجال الجوي اإلقليمي ألحسن مستوى ممكن

  . قابلة للقياس لطاقة االستيعابية للمجال الجويلتحسينات  وتنفيذ
  

ذه التحسينات   تنفيذمن خالل  تيعابية ل  في   ه ة االس إن المشـروع سوف يساعد     الضرورية  لمجال الجوي   الطاق ، ف
  . على تأمين الرفــاه االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط ومصلحة وفائدة اإلقليم بأآمله

  
وفير  ارآون بت زم المش ات ووالت رالمعلوم ارة الخب ات وإع دمو   ات البيان د مق ا تعه روع، بينم اح المش لضمان نج

  . احتياجات مستخدمي المجال الجــويخدمات المالحة الجوية بأنهم سوف يضمون جهودهم لإليفاء ب
  

ر     ذه الدراسة تعتب ة  (إن ه ة    هحاسم ) حجز زاوي ق   نحو في الرحل ود  و" RED SEA VISIO "تحقي تعتبرجه
  . السبعة المحاورإستراتيجية الشرق األوسط ذات  مشترآة لتنفيذ

  
  السبعة لمحاوراإلستراتيجية ذات ا  RED SEA VISIOرؤية 
، وتحسين ، وتطوير  ادراك

     جوي سلس وآفؤ، مجال 
  تحسين مستوى السالمة )1
 إدارة المجال الجوي  )2
 استشارة العمالء  )3
 االقليميةتطوير الموارد البشرية  )4
 . إدارة الحرآة الجوية/تحسين االتصاالت، المالحة واالستطالع )5
 التحول المؤسسي  )6
  . خدمات مالحة جوية تقوم على آفاءة األداء )7

 
ة      نتائج وسوف يتم تقديم  ة المدني ة خدمات المالحة الجوي ة   (CANSO)توصيات الدراسة في مؤتمر منظم لمنطق

  . بجمهورية مصر NANSCم ، والذي سوف تستضيفه  2012الشرق األوسط الذي سوف ينعقد في يناير 
   -أنتهى-  

  

  

  إعالن اإلمارات العربية المتحدة
  

  اجتماع منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية
CANSO  2011يناير  17 –رفيع المستوى  


