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  استمرار الزخم من "أهم األولویات" في مجال المالحة الجویة العالمیة
لحضور ندوة  ضيافي األسبوع الم شخص في المقر الرئیسي لالیكاو ٤٠٠اجتمع حوالي   - ٢٠١٢سبتمبر  ٢٢، مونتریال

الجهود الجاریة التي تبذلها الدول والصناعة من أشادوا بو ، "المالحة القائمة على األداء" موضوع  خاصة مدتها أربعة أیام عن
والبناء على خفض ضوضاء الطائرات واالنبعاثات و الطاقة االستیعابیة في شبكة النقل الجوي وزیادة الكفاءة  تحسین أجل
  عالم الطیران في مجال السالمة. الممتازة التي حققها  نجازاتاإل

وقد صرحت السیدة نانسي جراهام، مدیرة إدارة المالحة الجویة في االیكاو، أن "تطبیق مفهوم المالحة القائمة على األداء هو 
حزم التحسینات الرئیسیة في المجال الجوي إحدى أهم أولویات أوساط الطیران العالمي في مجال المالحة الجویة. فهو یمثل 

مع مختلف الجهات الوثیق التعاون بتعزیز هذه الندوة  وقد سمحتلة من التكنولوجیات الراهنة. ویعتمد على االستفادة الكام
  قابلة للقیاس."الواضحة و النتائج التركیز القطاع على تحقیق استمرار المعنیة في هذا المجال وضمان 

مجموعة كبیرة من الجهات في صناعة الطیران، بما  على مشاركة القائمة على األداءعملیة اعتماد مفهوم المالحة  وتنطوي
ن على التنظیم والجهات و فیها الشركات المصنعة للطائرات وهیئات تقدیم خدمات المالحة الجویة وشركات الطیران والقائم

ت ومراقبو الحركة الجویة والطیارون والقطاع العسكري لكترونیات الطائراإومصممو المصنعة لنظم مراقبة الحركة الجویة 
وبحث المشاركون في ندوة االیكاو كیفیة التغلب على العواقب الحالیة  ومصممو اإلجراءات اآللیة. وشركات معلومات الطیران

وتیرة المستوى التنظیمي أو خالف ذلك، فضال عن كیفیة تعجیل  ، سواء كانت علىیةالتنفیذاألنشطة التي تعترض طریق 
  القدرات في مجال المالحة القائمة على األداء.لترسیخ الجهود المبذولة على نطاق الصناعة 

في  والمتحدث الرئیسي اإلماراتشركة طیران نائب الرئیس األول لشعبة العملیات الجویة في وصرح الكابتن أالن ستیلي، 
  في طریق تطبیق مفهوم المالحة القائمة على األداء". "نحن بحاجة إلى ضمان أال تقف القواعد التنظیمیة عائقاً  قائًال: الندوة،

هذه وأتت للنقاشات مختلف المواضیع خالل هذه الندوة وحلقتي العمل المنبثقتین عنها.  ومنسقاً  متحدثاً  ٥٠تناول أكثر من و 
عدت وعدد آخر من الوثائق التي أُ الجدید  "عن المالحة القائمة على األداءدلیل االیكاو "الندوة في الوقت الذي یصدر فیه 

المالحة مفهوم لضمان اشتمال استراتیجیة االیكاو لتحدیث المالحة الجویة عن طریق حزم التحسینات على األهداف المرتبطة ب
  القائمة على األداء. 

 األخرى الوثائق اإلضافیةو الدلیل الجدید الخاص بالمالحة القائمة على األداء ن إ" في تصریحاتها وأضافت السیدة نانسي جراهام
علیهم عن  ووزعت. PBN iKitف باسم ر تعتنفیذیة الدوات جدیدة من األإلى المشاركین في الندوة في شكل مجموعة  ُقدمتقد 

تسمح لكل خبیر متخصص في مجال المالحة القائمة و  HTML 5.0في صیغة عدت وبها أداة أُ  (USB)طریق الذاكرة المحمولة 
  ."تخصصهمجال أن یجد الوثائق التي یحتاج إلیها وغیر ذلك من موارد االیكاو التي تنطبق على بعلى األداء 

لدول ا وذلك من أجل إعطاءمن هیئات تصمیم اإلجراءات اآللیة،  باعتماد خمس هیئاتخالل هذه الندوة أیضًا االیكاو  وقامت
المالحة القائمة على  فیما یخص تنفیذ مفهوماألعضاء في المنظمة المزید من الثقة عندما تحتاج إلى المساعدة الخارجیة 

  األداء.
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الهدف الرئیسي لالیكاو في هذه المرحلة هو تحقیق التقدم في اإلجراءات اآللیة التي إن قائلة " حدیثها  واختتمت السیدة جراهام
والهبوط المستمر من  عد تشغیل عملیات الصعود المستمررشاد الرأسي لجمیع أطراف المدارج اآللیة. ویُ ستخدم فیها اإلیُ 

  ."هائلةتین المبادرتین أن تحققا فوائد بیئیة ااألولویات أیضا حیث أنه یمكن له
  

لتعزیز  ١٩٤٤منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أنشئت في عام 
سالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو   في شتى أنحاء العالم. التطور اآلمن والمنظم للطیران المدني الدولي

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١ البالغ عددها األعضاء دولهابین 

  


