ACAC
الهيئة العربية لمطيران المدني توقع مذكرة تعاون مع إيرباص الشرق األوسط ،وإيرباص بروسكاي
لتطوير إدارة الحركة الجوية ومراقبة االتصاالت والمالحة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ال يمكن تجاىل إلصمة إلوثيقة إلتي تربط نمو قطاع إلطيرإن
إالقتصادي إلعام في منطقة إلشرق إألوسط

إلمدني بالنمو

وشمال أفريقيا .وتستعد ناقالت

وطنية عديدة في إلمنطقة لنمو كبير خالل إلعقد إلمقبل وإلمرإحل إلتي تميو

حيث من إلمتوقع تحقيق نمو سنوي بحوإلي خمسة في إلمائة أو أكثر .ونتيجة
لذلك ،يزدإد إلطمب عمى نظام إدإرة إلحركة إلجوية (  )ATMوتعتبر إلتغييرإت
إلضرورية لتعزيز إمكانات إلوصول وإلسعة في غاية إألىمية لتمبية متطمبات

إلنمو إلمستقبمي لقطاع إلطيرإن في إلمنطقة.

وإدرإكاً منيا ألىمية تمبية ىذه إلمتطمبات إلمتصاعدة ،وقعت إلييئة إلعربية لمطيرإن إلمدني ( )ACACمذكرة تعاون مع إيرباص
إلشرق إألوسط وإيرباص بروسكاي إلجرإء درإسة متعمقة ورسمية بيدف فيم إلتحديات إإلقميمية إلحالية في مجال إدإرة إلمجال
إلجوي وتنفيذ عممية إلتخطيط وإلوصول إلى إلتنسيق إلالزم إلحدإث إلتغييرإت إلجوىرية.

تيدف درإسة إدإرة إلحركة إلجوية إلى تطوير رؤية لمتعامل مع إلمتطمبات عمى إلمدى إلقريب وإالحتياجات إالسترإتيجية عمى
إلمدى إألبعد لتشكيل مخطط رئيسي لتقديم خدمات إلمالحة إلجوية في إلمنطقة حتى عام

 .2030وستكون ىناك عممية

منيجية يوصي بيا إلخبرإء لتحديد إألولويات وتحقيق إلتوإزن بين إالستثمارإت إلتي تيدف إلى تحسين إدإرة إلحركة إلجوية
لممنطقة إلعربية في إلشرق إألوسط وشمال أفريقيا .وستيدف إلدرإسة إلى تحقيق ما يمي:


تحسين سالمة وكفاءة إلمجال إلجوي



تحسين إمكانات إلتشغيل إلبيني بين مزودي خدمات إلمالحة إلجوية لتوفير خدمات سمسة عابرة لمحدود



توسيع سعة إلمجال إلجوي لتمبية إحتياجات إلطمب إلمستقبمي



تعزيز إمكانات إلوصول لممطارإت



تخفيض إألثر إلبيئي لزيادة إلحركة إلجوية من خالل توفير عمميات محسنة إلدإرة إلحركة إلجوية
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وقال سعادة المهندس محمد إبراهيم أحمد شريف ،مدير عام الهيئة العربية لمطيران المدني ( " :)ACACىنالك تغييرإت ىائمة
في طريقة إلتعامل عالمياً مع إدإرة إلحركة إلجوية في إلشرق إألوسط وشمال أفريقيا وإلتي تعكس تغيي إًر في كيفية تقديم خدمات

إلمالحة إلجوية .وال يزإل إلنمو إلسريع غير إلمسبوق لقطاع إلطيرإن إلمدني عمى رأس إلتحديات إإلقميمية لممنطقة إلعربية مما

يؤثر عمى إدإرة إلحركة إلجوية ويدفع إلدول في إلمنطقة

لمتغمب عمى كثافة إلحركة إلجوية من خالل إلتخطيط إلحالي

وإلمستقبمي حتى عام  2030لمجابية إلزيادة إلمطردة في أعدإد إلطائرإت ومحدودية إلمجال إلجوي لممنطقة وتأثير إلنزإعات
إلمحمية وإإلقميمية عمى إلمجال إلجوي إلعربي".
وقال فؤاد عطار ،مدير عام لشركة إيرباص الشرق األوسط " :إننا سعدإء بتعاوننا مع ىيئة إقميمية ىامة مثل إلييئة إلعربية
لمطيرإن إلمدني ونتطمع إلى تحقيق تعاون وثيق معيا .كما إننا عمى ثقة تامة بأنو من خالل إلتعامل مع إحدى إلمناطق إلتي

جمة لمجميع ،وخاصة
تشيد أكبر إلتحديات من ناحية نمو إلحركة إلجوية وإلنوإ حي إلجيوسياسية ،ستكون ليذه إلدرإسة فوإئد ّ
لعمالئنا".

Phone +33 (0)5 34 60 50 50
Fax +33(0)5 82 05 00 00

Airbus ProSky
17 av Didier Daurat, Algorithmes – Socrate
31700 Blagnac, France

