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2018  نيسان- اجتماع خدمات المالحة الجوية العراق – بغداد

ملخص
•

تحديث العمليات

•

تنسيك االجراءات

•

الخطط المستمبلية
 المسارات الجدٌدة

 مناطك سٌطرة المطارات ()CTR

تحديث العمليات
•

عودة الطائرات العابرة الى المجال الجوي العرالً –دٌسمبر2017

•

ماٌمارب  400رحلة تجارٌة كل ٌوم.

•

فتح لاطعٌن اضافٌٌن لوحدة مرالبة المنطمة ( )ACCفً شهر ٌناٌر 2018

•

تشغٌل اربعة لطاعات لوحدة مرالبة المنطمة ( )ACCخالل فترات الذروة :الشمال االعلى والشمال
المنخفض والجنوبً األعلى والجنوبً المنخفض.
•

تمسٌم عمودي على . FL 355

•

فً حال وجود حاجة لتغٌر االرتفاع الذي ٌمثل حد الفصل بٌن المواطع العلوٌة والسفلٌة فال ٌمكن
اجراء ذلن بصورة دٌنامٌكٌة (مرنة) فً نظام ادارة الحركة الجوٌة ( )ATMوسٌحتاج ذلن الى
بعض الولت الجراءه.

التحديثات العملياتية
•

إعادة فتح حركة الطٌران الدولٌة لمطاري أربٌل والسلٌمانٌة.

•

إالجراءات العملٌاتٌة الخاصة  ،التً تطلبها شركات الطٌران المختلفة للمطارات المذكورة أعاله  ،ال
تزال لائمة.

•

بسبب عودة الوضع األمنً إلى الحالة الطبٌعٌة – تم مطالبة شركات الطٌران التً تطلب اجراءات
الطٌران واجراءات التراب خاصة للمطارات بالعودة الى العمل على اجراءات االلتراب المنشورة فً
دلٌل الطٌران العرالً (.)AIP

•

انحسار مجال العملٌات العسكرٌة ونحن نتطلع الى المزٌد من ذلن.

مسارات ( )ATCوالمناطك المحضورة – لشهر اكتوبر 2017

مسارات ( )ATCوالمناطك المحضورة – لشهر مارس 2018

اجراءات التنسيك
•

االتفاليات مع البرج

•

 ORMM،ORNI ،ORBIتمت مراجعتها وتوليعها في بداية 2017

•

– ORER ،ORSUالمنالشات جارية لمراجعتها.

الخطط المستمبلية
•

مساران جوٌان إضافٌان من شمال الجنوب وبالعكس من خالل الفضاء الجوي العرالً (ORBB
).FIR

•

ٌعتمد اإلطار الزمنً لتنفٌذ ذلن على تحسٌن مجالت التغطٌة الرادٌوٌة وبعض االمور االخرى،
التاريخ المتولع لالنجاز 2019

•

تنفٌذ مشروع ربط تبادل المعلومات المباشر ) (OLDIعلى مرحلتٌن:
•

مراكز السٌطرة الجوٌة المجاورة  -نهاية سنة  ( 2018المنالشات جارٌة مع تركٌا والكوٌت)

•

مع ابراج المطارات الداخلٌة – نهاية سنة 2019

•

تغطٌة رادارٌة متداخلة وشاملة للفضاء الجوي العرالً بأكمله ( .)FIRsوسٌتم االنتهاء من اجراءات
نصب الرادار الثالث لشركة تالٌس فً الجزء الشمالً من البلد (كركون) فً يونيو .2018

•

زٌادة لطاعات العمل فً وحدة مرالبة المنطمة الى ثمانٌة لطاعات على مراحل – تاريخ االنجاز
.2021/22

•

إعادة تصمٌم هٌكلٌة المسارات الجوٌة بالكامل بعد إعادة فتح المجال الجوي السوري.

الخطط المستمبلية
•

تحسٌن تغطٌة الرادٌوٌة مع التركٌز على الجزء الشمالً من البلد (لٌد التنفٌذ)

•

زٌادة لطاعات العمل فً وحدة مرالبة االلتراب الى ستة لطاعات (العدد الحالً ثالثة) على مراحل –
تاريخ االنجاز .2021/22

•

سٌتم تمسٌم لطاع االلتراب فً بغداد إلى لسمٌن بحلول نهاية عام . 2018

•

تملٌل الحد االدنى للفصل الطولً بٌن الطائرات العابرة من  20NMإلى ٌ( 10NMعتمد تغطٌة
رادرٌة مستمرة)

•

تنفٌذ االستخدام المرن للمجال الجوي ( )FUAبٌن الجانب المدنً والعسكري والتارٌخ المتولع للتنفٌذ
((2020

•

إنشاء مركز تنسٌك البحث و اإلنماذ )) (RCCنهاية عام )2019

الخطط المستمبلية
•

اعداد اجراءات المغادرة وااللتراب التي سيتم تصميمها لمطاري البصرة وبغداد.

•

 SIDsو  STARلمطار البصرة.

•

 SIDsو  STARلمطار بغداد.

•

استكمال مشروع اجراءات التمرب ( )PBNلكل المطارات العرالٌة وفً نهاٌة  2019وحسب
متطلبات المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً (.)ICAO

•

العمل على توحٌد مناطك سٌطرة المطارات ( )CTRلتكون لٌاسٌة لغرض تمدٌم خدمات المرالبة
الجوٌة لكافة المطارات بصورة لٌاسٌة لزٌادة كفاءة تلن الخدمات وتحسٌن اجراءات السالمة.

الخطط المستمبلية – لمناطك سيطرة المطارات ()CTR
عند اعادة تصمٌم مناطك سٌطرة المطارات (ٌ )CTRجب االخذ باالعتبار ماٌلً:

•

نوع الخدمة الممدمة.

•

متطلبات مدى الرؤٌة من برج المرالبة الى المطار المعنً.

•

تأثٌرات تلن المناطك على تصمٌم الفضاءات المجاورة لها.

الخطط المستمبلية – لمناطك سيطرة المطارات ()CTR
According to ICAO, control zone (CTR or controlled traffic region) is a
volume of controlled airspace, normally around an airport, which
extends from the surface to a specified upper limit, established to
protect air traffic operating to and from that airport.
•

فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،بعض مناطك سٌطرة المطارات (ٌ )CTRمتد من مستوى سطح
االرض الى ارتفاع  2500لدم ونصف لطر  5امٌال.

•

فً اوربا ،بعض مناطك سٌطرة المطارات (ٌ )CTRمتد من مستوى سطح االرض الى ارتفاع
 2000لدم ونصف لطر  5امٌال.

•

بصورة عامة ،فان مناطك سٌطرة المطارات (ٌ )CTRجب ان تكون صغٌرة بما ٌكفً لتجنب
التمٌٌدات الغٌر ضرورٌة .وكذلن لعدم فرض بعض اجراءات الطٌران المدنً على الطائرات التً
تحلك بمواعد الطٌران البصري (.)VFR

•

مناطك سٌطرة المطارات ٌجب ان تكون كافٌة الستٌعاب مسارات الهبوط وااللالع االلٌة ( )IFR
وذلن لحماٌتها من الحركة الجوٌة خارج مناطك السٌطرة الجوٌة (.)controlled airspace

•

الخطط المستمبلية
•

فً العراق الوضع كما ٌلً :
•

ORBI – 5 NM radius and 3000 ft -

•

ORNI – 5 NM radius and 3000 ft -

•

ORMM – 5 NM radius and 3000 ft -

•

– ORER - 13 NM and 6000 ft

•

ORSU – 5NM radius and 6000 ft

•

لتمدٌم خدمات ذات كفاءة اعلى ولتحسٌن اجراءات السالمة فان سلطة الطٌران المدنً العرالً
تعمل على وضع خطة لجعل جمٌع مناطك سٌطرة المطارات ( )CTRلٌاسٌة االبعاد ،وهذه
االبعاد تكون بنصف لطر لدرة  5امٌال افمٌا ً ومن مستوى سطح االرض الى ارتفاع 3000
لدم عامودي.

الخاتمة

االسئلة؟
شكرا جزيال

