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  العالمیةبشبكة الطیران  الفوريمن أجل االرتقاء  الهیئات المختصة بالطیران تتحد

التنسیق على الصعید العالمي، و في مجال التخطیط المسبق الدؤوب بعد سنوات من العمل   - ٢٠١٢ نوفمبر ١٥، مونتریال
طیران  نحو األخذ بخطة العالمياالنتقال على عملیة  شرافبالنجاح في اإلمنظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو)  ُكلِّلت جهود

  . إدارة الحركة الجویة الدولیة مجال فيعصر جدید  بدءعلى  مما یساعدجدیدة، 
المنسق  بالتوقیت العالمي(دقیقة واحدة بعد منتصف اللیل)  ٠٠،٠١أي في الساعة الیوم،  اللحظة األولى من هذا من فاعتباراً 

)UTC(وذلك بالتنسیق  ،في العمل بخطة الطیران الجدیدة دولة ١٩١غ عددها رعت كل الدول األعضاء في االیكاو البال،  ش
  ).كانسو( منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیةو ) األیاتا(لنقل الجوي ل الدوليتحاد االمع  الوثیق
قل الجوي شبكة النعلى نطاق  المستخدمةبرمجیات متزامنة للتحدیث عملیة  بمثابةاالنتقال إلى العمل بالخطة الجدیدة  وٕان

 والتعاونالتكامل بقدر عال من تتسم باعتبار ما لهذه المنظومة من خصائص دولیة  عّد هذا اإلجراء ضروریاً برمتها. ویُ  الدولي
التدفقات المتزایدة  یتحكم فيقطاع لكي الأمام  ، سیكون المجال مفتوحاً في خطة الطیران حدیثوبفضل هذا التّ . بین عناصرها

في ذات الوقت على  العمل بالسعة، معمواجهة ما تطرحه هذه التدفقات من تحدیات تتعلق د من الكفاءة و بمزیللحركة الجویة 
  كسید الكربون.خفض االنبعاثات من ثاني أ

الطیران الجدیدة التي جاءت بها االیكاو ضروریة لتعظیم  ةَ "خطّ على أّن ، األمین العام لالیكاو، ریمون بنجامانالسید د وقد شدّ 
الیوم ". وأضاف قائال إّن "الدول األعضاء في االیكاو عملت جاهدة العصریة والعالیة األداء الموجودة طائرات لت المتاحة لالقدرا

منظومة إدارة الحركة الجویة. ومن ثم، فإّن الخطة على  التأثیر أن یتحقق من دونضمان  من أجلعلى االستعداد لهذا االنتقال 
ولمراقبي الحركة الجویة ترشید المسارات وتقلیص أوقات الطیران، وأیضا التقلیل إلى الحّد  الطائرات قیادةالجدیدة ستُتیح لطواقم 

  المغادرة واالقتراب".  عملیاتاالنبعاثات خالل و  الضوضاءاألدنى من 
من  ، اعتباراً مة خدمات المالحة الجویة المدنیةومنظواألیاتا ومن أجل المساعدة في رصد وٕادارة عملیة االنتقال، أنشأت االیكاو 

١٢  oتحّمل مقّدمو خدمات المالحة الجویة بینما  ،مونتریالي لالیكاو في ا داخل المقر الرئیسنوفمبر، مركزا تنسیقیا خاص
رحلة جویة  ٨٠ ٠٠٠ن م توفیر الخدمات الالزمة ألكثربعملیة االنتقال، علمًا بأنهم یعملون على  المتعلقةالمسؤولیات التكتیكیة 

   یشهدها العالم في كل یوم.
نا من هذه المبادرة هو منع حدوث أي تعطیالت إّن "هدفَ ، مدیرة إدارة المالحة الجویة باالیكاووقالت السیدة نانسي غراهم، 

ي جوي الدولاتحاد النقل ال. وقد تسنى، بفضل مساهمات الدول األعضاء وبفضل ما أبداه المنتظمةلحركة الطیران الدولي 
الحركة الجویة  لدى مراقبيشركات الطیران و  تصبح لدىمن تنسیق وتعاون هامین، أن  نظمة خدمات المالحة الجویة المدنیةوم

  ".المتقدمةالتشغیلیة العملیات  العائدة من الفوائدجني  من أجللة التي یحتاجونها المفصّ  المعلوماتُ 

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

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