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 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
  

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

 
 

 مسائل المالحة الجوية: البند الرابع
  

  إدارة النقل الجوي وترشيد الطرق الجوية
  

  )من اإلتحاد العربي للنقل الجوي ةمقدمورقة ( 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقدمة  .1
  

وضعه ضمن أولويات ينبغي ولذلك ، عالم العربييشكل النقل الجوي حافزًا أساسيًا للنمو اإلقتصادي في ال  -أ 
 .البرامج الوطنية

  
النقل الجوي العربي بتواتر سريع، ويعود سبب هذا النمو لنمو شرآات الطيران العربية،  ينمو قطاع  -ب 

 %.10وخاصًة الشرآات العربية في الخليج العربي والتي تشهد نموًا سنويًا يفوق ال
 
أدرآت الحكومات الحاجة لتأمين بنية تحتية لدعم نمو قطاع الطيران، وقامت بالتالي بتنفيذ اإلستثمارات   -ج 

 .مطلوبة في المطارات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين على األرض آما على متن الطائرةال
 
وق نمو قطاع النقل الجوي في المستقبل القريب علكن الحكومات تبدي اهتمامًا أقل بقضية هامة يمكن أن ت  - د 

 .ران المدنيسليمًا لقطاع الطي نمواًًإدارة األجواء بشكل يضمن وهي القصور في تطوير أنظمة 

  موجز
  

جميع األطراف المعنية بقطاع  الورقة تدعو هذه
الطيران في المنطقة لدعم إعالن اإلمارات العربية 
المتحدة الذي نتج عن اإلجتماع األخير لمنظمة آانسو 

) منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية(
)CANSO( تدعو لمراجعة وتطبيق الدراسات ، آما
  .الخطوط الجويةلسابقة المتعلقة بإدارة األجواء وا
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 إلدارة الحرآة الجوية الحالي في النظام لقصورا .2
  

عاني من وجود عدة ثغرات بسبب رآود التطور في يالعربي اإلدارة الحالية للحرآة الجوية في العالم نظام إن 
تالية التي تحتاج إلى معالجة ال الثغرات النقاطويالحظ من بين تلك . هذا المجال خالل العقدين الماضيين

 :ةعاجل
  

 .فيها المدني تجزؤ المجال الجوي الناجم عن آثرة المناطق العسكرية التي يحظر الطيران  -أ 
 .نقص التعاون والتنسيق في الحرآة الجوية المدنية والعسكرية  -ب 
التي لم تكن موجودة منذ ازدياد الحرآة الجوية وشبكات الطيران  غياب ملحوظ لدراسة إحتياجات  -ج 

 .الجوية الحاليةعلى العدد القليل من الطرق  الحرآةز عقد مضى، وترّآ
 .غياب خيارات الطرق فيما يتعلق بتدفقات الحرآة الجوية اإلقليمية  - د 
وقتًا  التي تحتاجالبنية التحتية وتطويرها استثمارات في رأس المال والموارد البشرية  تحسينيتطلب   -ه 

 .عمليًاليس فإن اإلنتظار حتى يصبح المجال الجوي مشبعًا  لكلذو. التحقيقه
  
  بعض الجهود السابقة .3
  

قترح وا ،واألياتا بوضع دراسة حول الطرق الجوية اإلقليميةاإليكاو قام اإلتحاد العربي للنقل الجوي و  -أ 
تطبيق ست طرق جوية  2008ى المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني في عام علاإلتحاد 

وآان من الممكن لتلك . يتم وضع تلك الخطوط قيد التنفيذولكن لم  ،إقليمية جديدة نتجت عن الدراسة
الطرق أن تساهم في تخفيف التكاليف التشغيلية لشرآات الطيران وأن تساهم في تقليص اإلزدحام على 

طن سنوًيا من 12,000 توفير أآثر من  الطرق الجوية في المنطقة، إضافة إلى مساهمتها البيئية من خالل
 .نبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربونان سنوًيا من ط 38,000والذي يعني توفير أآثر من وقود الطائرات، 

  
عن إعالن اإلمارات العربية  2011نعقد في بداية عام اأسفر اإلجتماع األخير لمنظمة آانسو الذي   -ب 

ط على إجراء دراسة مشترآة لدراسة إدارة األجواء والخطو عزمهم المتحدة الذي أبدى فيه المشارآون
الجوية في الشرق األوسط وذلك لمعالجة التحديات المتعلقة بالطاقة اإلستيعابية وتحسين هيكلة الطرق 

 .الجوية في المنطقة
   

  توصيات .4
  
 .ب اإلتحاد العربي للنقل الجّوي عن تأييده الكامل إلعالن اإلمارات العربية المتحدة األخيررعُي  -أ 

 
األطراف المعنية لمراجعة وتطبيق الدراسات السابقة التي قامت آما يدعو اإلتحاد العربي للنقل الجّوي   -ب 

اإلتحاد العربي للنقل الجّوي، اإليكاو، األياتا والهيئة العربية (بإجرائها المنظمات اإلقليمية والدولية 
 .، والمتعلقة بإدارة الطرقات الجّوية)للطيران المدني

 
يران المدني لبدء أو متابعة مناقشاتها مع نظيراتها في آما يدعو اإلتحاد العربي للنقل الجّوي هيئات الط  -ج 

القطاع العسكري على المستوى الوطني من أجل التوّصل إلى حلول من شأنها دعم نمو النقل الجّوي 
 .المدني، وفي نفس الوقت حماية المصالح العسكرية الوطنية

 
 

  -إنتهى  -


