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  دوائر األعمال خالل مؤتمر بارز تعقده االیكاو لكاب و لرّ ل متاحةفرص هامة 

دي للّتحدیات قطاع الطیران العالمي في الّتصینیر الّسبیل لإلى إیجاد حّل استراتیجي  اً سعی  - ٢٠١٢ نوفمبر ١٩، مونتریال
فیما یتعلق بالّسعة، وصل الیوم إلى المقر الرئیسي لمنظمة الطیران المدني الدولي العقود القادمة  سیالقیها خاللالكبرى التي 

  المالحة الجویة. في شؤونفي مؤتمر بارز  من أجل المشاركة الطیران قطاعو لحكومات ل ممثالً  ١ ١٩١(االیكاو) أزید من

شیر إلى أّن حجم ، رئیس مجلس االیكاو، على أّن "توّقعات القطاع في الوقت الراهن تُ روبرتو كوبیه غونزالیسوشّدد السّید 
على حاجة قطاع الطیران العالمي الماّسة إلى  وهذا ما یشّكل دلیالً . ٢٠٣٠من اآلن إلى غایة سنة  الطیران العالمي سیتضاعف

لمجتمعات ودوائر األعمال، في كل ومن األهمیة بمكان أن تظّل ااألكثر تطّوًرا.  تنسیق عملیة األخذ بالتكنولوجیات واإلجراءات
األسفار والسیاحة والنمو االقتصادي خالل القرن تُیّسر  وناجعةً  آمنةً  في النقل الجوي وسیلةً  ترى دائماً أنحاء العالم، 

  والعشرین". الحادي
الطابع المعّقد ف. ةً خاصّ  أهمیةً  )AN-Conf/12( ثاني عشر للمالحة الجویةالرص التي ُیتیحها مؤتمر االیكاو الفُ  تكتسيومن ثم، 

الذین یتعاونون فیما  لین والمصّنعینالمشغّ ول و الدُّ  من التنسیق فیما بین العدد الكبیر من هائالً  اً قدر للطیران العصري یقتضي 
األساسیة  البنیةتحدیث التخطیط لعلى عملیة هاُم ون للقرارات التي یتخذونها أثٌر بینهم عن طریق االیكاو. لذلك، سیك

  من الدوالرات. الملیاراتبمئات والطائرات، المقّدرة 

، فإّن هذه المناسبة في  ضمن إطار االیكاوفیما بینها فاق تّ االالمختصة بالنقل الجوي العالمي من  لم تتمّكن الهیئاتُ ا إذا أمّ 
 اتاألعمال التجاریة أیضا صعوب وستواجه. الرحالتقد یواجهون المزید من حاالت التأخیر وٕالغاء  شركات الطیران ُرّكاب

  وصول البضائع بسرعة وبشكل موثوق إلى األسواق األجنبیة. فيسلیم للیوم التالي أو عملیات التّ إنجاز في متزایدة 

بالنسبة  هامةشّكل نقطة تحّول یُ  الثاني عشر للمالحة الجویة د ریمون بنجامان، األمین العام لالیكاو، أّن "المؤتمروأوضح السیّ 
جّرد مضاعفة حجم كل مطار من المطارات وكل طائرة من الطائرات من أجل الوفاء بماألمور  لُّ ال یمكننا حو لقطاع الطیران. 

صعب  غداً التوّقعات الراهنة. وهذا یعني أّن ما یتوّقعه الناس الیوم من الطیران قد یصبح  ترشدنا إلیهابمتطلبات النمو الذي 
  الالزم لبلوغ أهدافنا التشغیلیة".  ك اآلن ونّتفق على المسار االستراتیجيالمنال إذا لم نتحرّ 

الل السنوات الماضیة على إیجاد ، انكّبت االیكاو خلتي ستصدر عن المؤتمر الثاني عشرا القرارات ألهمیة اً ولذلك، وتوقع
قد فت" في منظومة الطیران. على تسمیته "حزم التحسیناالمنظمة الدول والقطاع حول ما اصطلحت  في الرأي بینتوافق 

تنطوي على تحسینات لألداء ضمن وحدات نموذجیة تُقاس ، والتي عاماً  ١٥التي سیستغرق تنفیذها تراتیجیة االس ُصمِّمت هذه
أعمالها المتعلقة دة الدول والمنظمات اإلقلیمیة على إنجاز من أجل مساعآجال محّددة، ووفق  معّینة على مراحل
  التشغیلي.   بالتخطیط
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وأشارت السّیدة نانسي غراهم، مدیرة إدارة المالحة الجویة باالیكاو، إلى أّن "التكنولوجیات كانت فیما مضى تظهر وتختفي، 
المجال الجوي الواحد" مفهوم " أعاقت تطبیققد و مضّرة تجاذبات كانت في بعض الحاالت  محلّ یجد نفسه قطاع الطیران كان و 

فق علیها، خدمة األهداف التشغیلیة المتَّ العمل لتطور التكنولوجي في صمیم الحزم التحسینات فقد وضعت مبادرة . أّما المنشود
الجویة وعلى البیئة وعلى هیئات التخطیط الحكومیة والجهات یعود في نهایة المطاف بالفائدة على إدارة الحركة سوهذا أمر 

البحث والتطویر."مجال ستثماراتها في الالیقین  الفاعلة داخل القطاع التي تحتاج إلى مزید من  
 
 

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

 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 عضاءاأل دولهابین 

  


